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हे पु�तक धा�म�क व अधा�म�क अशा सव� �कार�या लोकांकरता �ल"हलेले आहे. पण मी कॅथॉ�लक चच�चा धम�गु* 

आहे ह� बाब मी वाचकांपासनू लपवू इि�छत नाह�. मी अनेक 0ी1चनेतर व अधा�म�क अशा गूढ अ3याि4मक 

परंपरांचा अनुभव घेतला. 4या परंपरांचा मा7यावर सखोल प9रणाम झाला आहे. तर�ह� मी पु;हा मा7या चच��याच 

आ<याला येतो. कारण त ेमाझ ेअ3याि4मक घर आहे. जर� मी 4या�या मया�दा आ>ण संकु?चतपणाशी पूण�पणे 

प9र?चत असलो आ>ण 4याब@ल मला संकोच वाटत असला तर� मी हे पु�तक कृताBतापूव�क चच�लाच अप�ण 

करतो. कारण आज मी जो कोणी आहे तो 4या�यामुळेच आहे.  

�4येक DयEतीला गोFट� ऐकायला आवडतात. या पु�तकात तुHहाला अनेक गोFट� वाचायला �मळतील. बौJ, 

>01चन, झेन, यहुद�, र�शयन, ?चनी, "हदं,ू सुफL. काह� गोFट� �ाचीन आहेत तर काह� समकाल�न. 

या सगMया गोFट�ंच े एक वै�शFPय आहे. जर 4या एका ठराQवक �कारे वाचRया तर 4यामुळे DयEतीचा 

अ3याि4मक Qवकास होईल.  

या गो�ट� कशा �कारे वाचा यात ? 

या गोFट� वाचTयाच ेतीन माग� आहेत. 

१. एखाद� गोFट एकदा वाचा. 4यानंतर पुढची गोFट वाचा. या �कार�या वाचनामुळे तुमच ेमनोरंजन होईल.  

२. एखाद� गोFट दोनदा वाचा. Wत�यावर Qवचार करा. ती आपRया आयुFयावर लागू क*न बघा. यामुळे तुHहाला 

ई1वरा�या अि�त4वाचा अनुभव येईल. ह� XYया गटात क*न �4येकाने या गोFट�ंबाबत आपले मत DयEत 

केRयास तुमचा एक अ3याि4मक गट तयार होईल. 

३. तुHह� एखा[या गोFट�वर Qवचार क*न झाRयावर ती गोFट पु;हा वाचा. आपRया आत एक Wनरवता Wनमा�ण 

करा. 4यामुळे तुHहाला 4या गोFट�चा सखोल अथ� समजेल. या अनुभवातून तुHहाला श\दा�ंया आ>ण Qवचारां�या 

पल�कडची एक गूढ अनुभूती �मळेल.   

Xकंवा ती गोFट "दवसभर आपRया बरोबर वागवा. Wतचा गंध आ>ण माधुय� याने �वतःला झपाटून [या. म̂दऐूवजी 

Wतचा तुम�या _दयाशी संवाद होवू [या. 4यामुळे तुम�यातील गूढ4व जागे होईल. हे गूढ4व जागतृ होTया�या 

उ@ेशानेच यापैकL बहुतके गोFट� सां?गतRया गेRया हो4या.  

खबरदार� 

बहुतके गोFट�ं�या शेवट� एक �WतXYया "दलेल� आहे. तुHह� साधारण aया �कारची �WतXYया [याल 4याच 

�कारची ह� एक �ाWतWन?धक �WतXYया आहे. तुHह� �वतःची अशी एक �WतXYया [या. पु�तकात "दलेRया 

�WतXYयांशी �वतःला सी�मत ठेवू नका. इतरां�या कRपना कशाला उधार bयाय�या? 

�वतःला सोडून इतर कोणावर (धम�गु*, मुRला, चच�, शेजार�) ह� गोFट लागू क*न बघू नका. जर असा केलत तर 

तुHहाला cास होईल. यापैकL �4येक गोFट तुम�या �वतःब@ल आहे. इतरांब@ल नाह�. 

aयावेळी हे पु�तक तुHह� �थम वाचाल तDेहा पु�तकात "दलेRया Yमानेच गोFट� वाचा. जर कोण4याह� Yमाने या 

गोFट� वाचRया तर 4यातील आशय आ>ण �शकवण साथ� ठरणार नाह�. 

श%दाथ& – 

?थओलॉजी – दैव4वा�या गोFट� सांगTयाची व ऐकTयाची कला 

�म�ट��सझम – या �कार�या कथांचा गूढ अथ� _दयप9रवत�न होईपयeत तपासून बघTयाची व अनुभवून बघTयाची 

कला 

 



'वतःच ेफळ 'वतः खा 

एकदा एका �शFयाने तYार केल�, 

“तुHह� आHहाला गोFट� सांगता पण 4याचा अथ� कधी सांगत नाह�.” 

गुf Hहणाले, “तुHहाला एखा[याने फळ "दले. पण देTया�या आधी ते दाताने उFटावून "दले तर 

कसे वाटेल?” 

मह,वाचा फरक 

एकदा सुफL ओवैसला कोणीतर� Qवचारले,  

“तुHहाला दयाबुJीने वागRयामुळे काय �मळाले?” 

4यांनी उ4तर "दले, “aयावेळी मी सकाळी उठRयावर एखा[या माणसाला तो सं3याकाळपयeत 

जगणार आहे कL नाह� माह�त नसते 4या�यासारखे वाटते.” 

�1नक4या�ने पु;हा Qवचारले, “पण ह� गोFट �4येकालाच माह�त असते नाह� का?” 

ओवैस Hहणाले, 

“4यांना हे नEकLच माह�त असते पण 4या�यापैकL सगMयांनाच 4याची अनुभूती होत नाह�.” 

‘म[य’ या श\दामुळे कोणी >झगंत नाह�. 
 

प�याच ेगाणे 

�शFयां�या मनात ई1वराशी संबं?धत अनेक �1न होते. 

गुf Hहणाले, “ई1वराला कोणीह� ओळखत नाह�. 4या�याब@लच े�4येक Qवधान, तु7या �1नाच े

�4येक उ4तर Hहणजे स4याचा Qवपया�स आहे.” 

हे ऐकून �शFय बुचकMयात पडला. 

“मग तुHह� 4या�याब@ल बोलताच कशाला?” 

“पgी का गातो?” गुf Hहणाले.  

“कारण 4या�याकड ेबोलTयाजोगे श\द नसतात पण 4या�याकड ेगाणे असते.” 

Qव[वानाच ेश\द समजून bया. गुfच ेश\द समजून bयायच ेनसतात. जसा आपण झाडांमधनू 

वाहणाhया वाhयाचा नी नद�चा आवाज ऐकतो आ>ण पiयाच ेगाणे ऐकतो तसेच गु*ंच ेबोलणे 

ऐका. 4यामुळे _दयात जे काह� जागे होइल ते Bाना�या पल�कडच ेअसेल.  

 

 

 

 



डखं  

एका संत DयEतीला मंुjयांची भाषा बोलTयाच े वरदान �मळाले. ते एका Qव[वान वाटणाhया 

मंुगीकड ेगेले आ>ण Wतला Qवचारले, “देव कसा "दसतो? तो थोkयाफार �माणात मंुjयांसारखा 

"दसतो का?” 

Qव[वान मंुगीने उ4तर "दले, “देव? अिजबातच नाह�. हे बघा, आHहा मंुjयांना केवळ एकच डखं 

असतो, तर देवाला दोन असतात.  

उपसंहार  

�वग� कसा आहे असे QवचारRयावर Qव[वान मंुगीने गांभीया�ने उ4तर "दले, “Wतथे आHह� 

देवासारखेच असू. आHहालाह� दोन डखं असतील, पण थोड ेलहान असतील.” 

तेDहापासून धा�म�क Qवचारां�या पंथांम3ये हा �gोभक Qववाद चालू आहे कL �वगा�तील 

मंुjया�या शर�रावर हा दसुरा डखं नेमका कुठे आहे?  

 

ह,ती आ/ण उंद�र 

जंगलातRया तलावात एक ह4ती मजेत डुबंत होता. तेDहा Wतथे एक उंद�र आला आ>ण ह4तीन े

ताबडतोब तलावा�या बाहेर यावे Hहणून 4या�या मागे लागला.  

“मी नाह� येणार.” ह4ती Hहणाला. 

“तू आ4ता�या आ4ता बाहेर ये.” उंद�र Hहणाला. 

“का?”  

“ते मी तुला तू तलावा�या बाहेर आRयावरच सांगेन.” 

“मग मी मुळीच बाहेर येणार नाह�.”  

शवेट� तो एकदाचा बाहेर येवून उंदरा�या समोर उभा राह�ला आ>ण Hहणाला, “बर आता सांग 

कL तुला मी कशासाठ� बाहेर यायला हवे होत?े” 

“तू माझी पोहTयाची चkडी घातल� आहेस का ते मला बघायच ेहोते.” उंद�र Hहणाला. 

ई1वराQवषयी�या आपRया कRपने�या तुलनेत ह4ती उंदरा�या चkडीत सहजतेने मावेल. 

 

शाह� कबतुर 

नसf@ीनला राजाचा पंत�धान Hहणून नेमTयात आले. एकदा राजवाkयातून Xफरत असताना 

4याला शाह� ससाणा "दसला.  

नसf@ीनने यापूवl कधीच या�कारच ेशाह� कबुतर बWघतले नDहते. तेDहा 4याने काcी घेतल� 

आ>ण 4याच ेपंजे, पंख आ>ण चोच कापून लहान केल�. 



“आता तू एक चांगRया पiयासारखा "दसतोस.” तो Hहणाला. “तु7या मालकाने तु7याकड े

दलु�gच केले होते.” 

“तुHह� वेगळे आहात Hहणेजे तुम�यात नEकLच काह�तर� खोट असणार!” 

 

मा2याला माकडाकडून म4ुती 

“अरे बापरे. त ूहे काय करतो आहेस?” मी जेDहा हे माकडाला Qवचारले तेDहा 4यान ेपाTयातून 

माशाला बाहेर काढून झाडावर ठेवले होत.े” 

“मी माशाला बुडTयापासून वाचवतोय.” माकडाने उ4तर "दले.   

जो सूय� गfडाला mFट� देतो तो घुबडाला आंधळा करतो. 

 

नद�म5ये मीठ आ/ण कापसू 

नसf"@न �मठाचा बोजा बाजारात घेऊन चालला होता. 4याच ेगाढव नद�त �शरले आ>ण सगळे 

मीठ Qवरघळून गेले. नद��या दसु-या काठावर पोचRयावर पाठ�वरचा बोजा हलका झाRया�या 

आनंदात गाढव गोलगोल Xफ* लागले. नसf@ीनाला माc हे बघून राग आला.  

पुढ�या बाजारा�या "दवशी नसf@ीनने गाढवा�या पाठ�वर कापसा�या गाठ� लादRया. नद�तून 

जाताना पाTयात �भजलेRया कापसा�या वजनाने गाढव बुडता बुडता वाचला.  

“आता बघ.” मुRला हसत Hहणाला. “आता तुला चांगला धडा �मळाला आहे. 4यामुळे नद�तून 

�4येक वेळी जाताना मला काय �मळेल याचा Qवचार तू करशील.” 

दोन DयEती धम� या Qवषयात �शरRया. एक तरला तर दसुरा बुडला.   

 

गाढवाचा शोध 

गाढवावर बसून गावातRया र�4यांव*न दौडत जाणा-या मुRला नसf@ीनला बघून सगळे 

गावकर� धा�तावले.  

“तुHह� कोठे चालला आहात?” 4यांनी Qवचारले. 

“मी माझ ेगाढव शोधतो आहे.” मुRलाने वेगात जाताना सां?गतले.  

झने गुf 9र;झाई एकदा 4यांच ेशर�र शोधत होते. हे बघनू 4यां�या अBानी �शFयांच ेअपार 

मनोरंजन झाले.  

कधी कधी असे लोकह� भेटतात जे देवाला शोधत असतात.  

 

 



खरे अ5या,म 

एकदा गु*ंना कोणीतर� Qवचारले, “अ3या4म Hहणजे नेमके काय?” 

ते Hहणाले, “जे आंत9रक बदल घडवून आणते ते Hहणजे अ3या4म.”  

“पण मी �ाचीन गु*ंनी "दलेRया पारंप9रक पJती वापरRया तर ते अ3या4म नाह� का?” 

“जर ते त7ुयासाठ� योjय काम करत नसेल तर ते अ3या4म नाह�. जर घoगडी शर�र उबदार 

ठेवTयाच ेकाम करत नसेल तर ती घoगडीच नाह�.” 

“Hहणजे अ3या4म बदलत जाते का?” 

माणसे बदलतात आ>ण 4यां�या गरजाह� बदलतात. 4यामुळे पूवl जे आ3या4म होते ते आता 

नाह�. अ3या4मा�या नावाखाल� जे काह� आपRयापुढे येते ते केवळ पूवl�या पJतीची नoद.  

कोटात नीट बसTयासाठ� माणसाची काटछाट क* नका.  

 

छोटा मासा 

“माफ करा.” समुpातला मासा Hहणाला, “तुHह� मा7यापेgा मोठे आहात 4यामुळे तुHह� मला 

सांगू शकाल का कL ‘महासागर’ नावाची गोFट मला नेमकL कुठे �मळेल?” 

Hहातारा मासा Hहणाला, “तू आ4ता aया�यात आहेस तोच तर महासागर आहे.” 

“काय हा? पण हे तर फEत पाणी आहे. मी तर महासागर शोधतो आहे.” छोPया माशाने उदास 

होऊन Hहटले आ>ण तो समुp शोधायला दसुर�कड ेWनघून गेला.  

सं;याशाची व�c घालून तो गु*ंकड े आला. तो सं;याशां�या भाषेत Hहणाला, “Xक4येक 

वषाeपासून मी ई1वराला शोधतो आहे. िजथे िजथे तो असTयाची शEयता होती अशा सव� 

"ठकाणी मी 4याला शोधले – पव�त�शखरांवर, वाळवंटा�या भDयतेम3ये, मठा�या Wनरवतते 

आ>ण ग9रबां�या झोपडीत.” 

“मग भेटला का तुला देव?” गु*ंनी Qवचारले. “नाह�. मला नाह� भेटला. तुHहाला?” 

गुf qबचारे काय बोलणार? मावळ4या सूया��या सोनेर� कLरणांनी खोल� झळाळून Wनघाल� होती. 

वडा�या झाडावर शकेडो ?चमTया ?चव?चवत हो4या. हमर�4यावरचा रहदार�चा आवाज दरूव*न 

येत होता. एक डास गुणगुण करत डखं करTया�या तयार�त होता. ....... आ>ण तर�ह� हा Wतथे 

बसून Hहणत होता कL 4याला देव भेटला नाह�.  

थोkया वेळाने तो Wतथनू Wनराश होऊन इतर "ठकाणी शोधायला Wनघून गेला.  

छोPया माशा, शोध bयायच ेथांबव. Wतथे शोधTयासारखे काह�च नाह�. तूला फEत नीट बघायच े

आहे.  

 



,या प�याच ेगाणे ऐकलेत का? 

ई1वर व Wन�म�ती यां�यातील संबंधांच े वण�न करTयासाठ� "हदं ू भारताने एक सुंदर कRपना 

मांडल� आहे.  4याची Wन�म�ती ‘न4ृय’ आहे. तो नत�क आहे आ>ण न4ृय ह� 4याची Wन�म�ती आहे. 

न4ृय आ>ण नत�क या दोन गोFट� वेगMया आहेत तर�ह� न4ृयाला नत�कापेgा वेगळे अि�त4व 

नाह�. तुHहाला आवडले Hहणून खोEयात घालून तुHह� ते घर� नेऊ शकत नाह�. aया gणी 

नत�क थांबतो, 4या gणी न4ृयाच ेअि�त4व नाह�से होते. ई1वराचा शोध घेताना आपण खपू 

Qवचार करतो, खपू ?चतंन करतो,  खपू बोलतो. aयावेळी आपण aयाला Wन�म�ती Hहणतो अशा 

न4ृयाकड े बघतो, तेDहासJुा आपण पूण�पणे Qवचारच करत असतो, बोलत असतो (�वतःशी 

आ>ण इतरांशी), ?चतंन करत असतो, Qव1लेषण करत असतो. श\द आ>ण गoगाट. शांत राहा 

आ>ण न4ृयावर Qवचार करा. फEत पहा – तारा, फुल, सुकलेले पान, पgी, दगड - न4ृया�या 

कोण4याह� अगंाकड े पहा. ऐका, वास bया, �पश� करा आ>ण बहुतेकक*न तुHहाला 4यातूनच 

नाता�काच ेदश�न होईल.  

�शFय सतत गु*ंकड ेतYार करायचा, “झनेच ेअंWतम रह�य तुHह� मा7यापासून दडवून ठेवत 

आहात.” गु*ंनी हे नाकारले पण �शFयाने ते मानले नाह�.    

एक "दवस दोघेजण डoगरावर भटकत होते.  

“तुला पiया�या गाTयाचा आवाज ऐकू येतो आहे का?” 

“हो.” �शFय Hहणाला.  

“मग तुला आता कळलेच असेल कL मी तु7यापासून काह�च लपवलेले नाह�.” 

“हो.” 

जर तुHहाला खरोखरच पiयाच ेगाणे ऐकायला येत असेल, जर तुHहाला खरोखरच वgृ "दसला  

असेल..... तर तुHहाला जे समजेल ते श\दां�या आ>ण कRपनां�या पल�कडचे असेल.  

काय Hहणालात तुHह�? तुHहाला डझनावार� पiयांच ेगाणे आ>ण शकेडो वgृ "दसत आहेत? 

तुHह� खरोखरच झाड पाह�लत का 4याच ंनाव पाह�लत? जर झाडाकड ेपाह�Rयावर तुHहाला त े

"दसले असेल तर तुHहाला खरे तर ते झाड नाह� "दसले. जर झाडाकड ेपाह�लत आ>ण तुHहाला 

चम4कार "दसला तर फार तर तुHहाला ते झाड "दसले असे Hहणता येईल. पiयांच ेसंगीत 

ऐकRयावर तुमच े_दय Wनःश\द आ1चया�ने भ*न जात नाह� का? 

 

मी लाकूड तोडतो 

झने गु*ंना आ4मBान झाRयावर ते साजरे करTयासाठ� 4यांनी खाल�ल ओळी �लह�Rया- 

Xकती आ1चय�कारक गोFट आहे: 



मी लाकूड तोडतो! 

Qवह�र�तून पाणी काढतो!” 

आ4मBान झाRयाने खरे तर काह� बदलत नाह�. झाड हे अजूनह� झाडच आहे, लोक पूवl जसे 

होते तसे आ4ताह� आहेत आ>ण तुHह�ह� पूवl जसे होतात तसे आहात. तुHह� पूवlसारखेच  

?चड?चड,े संयमी, हुशार Xकंवा मूख�  असता. फEत एकच बदल Hहणजे तुHह� सव� गोFट�ंकड े

एका वेगMया mFट�कोनातून बघता. तुHह� सगMयापासून दरू होता. तुमच े_दय Qव�मयान ेभ*न 

जाते.  

?चतंनाच ेसार आहे – Qव�मयाची जाणीव.  

?चतंन हे परमानंदापेgा �भ;न असते. परमाना;दामुळे तुHह� दरू जाऊ लागता. माc आ4मBान 

�मळालेल� DयEती लाकूड तोडणे आ>ण Qवह�र�तून पाणी काढणे चालूच ठेवते. ?चतंन हे 

सrदय�mFट�हून �भ;न असते. एखाद� सुंदर ?चcकृती Xकंवा सूया��त पाहून सौदया�ची अनुभूती 

होते तर ?चतंनामुळे Qव�मय Wनमा�ण होतो मग तो दगड बघनू होतो का सूया��त बघून यान े

काह� फरक पडत नाह�.    

हा बालकांचा Qवशषे अ?धकार आहे. ते कायम Qव�मयाव�थेत असतात. 4यामुळे ते ई1वरा�या 

साsाaयात सहज �वेश क* शकतात.  

 

बांब ू

tाऊनी, आमचा कुcा झाडाकड ेबघत बसला होता. कान टवकारलेले. शपेट� जोरजोरात हलत 

होती. तो एका माकडाकड े बघत होता. 4या�या जाणीवेत एकच Qवषय होता – माकड. 

कोण4याह� Qवचाराने 4याची एकाuता भंग झाल� नाह�. उ[या�या काळजीनेह� नाह�. 

tाऊनीसारखा ?चतंक मी आजवर पा"हला नाह�.  

मांजराला खेळताना पाहून यापैकL काह� गोFट�ंचा अनुभव तुHह� �वतः घेतला असेल.  

?चतंनाचा आतापयeत�या मला मा"हत असलेRया सूcांपैकL सव�<ेFठ सूc इथे "दले आहे. सव��वी 

वत�मानात राहा. भQवFयाबाबतीतला �4येक Qवचार सोडून [या. भूतकाळासंबं?धत �4येक Qवचार 

काढून टाका. �4येक कRपना आ>ण संबोध सोडून [या आ>ण वत�मानात या. ?चतंन आपोआप  

सुf होईल.  

अनेक वषाe�या �शgणानंतर �शFयाने गु*ंना Qवनंती केल� कL 4याला आ4मBान �मळवून 

[यावे. गुf 4याला बांबू�या बनात घेऊन गेले आ>ण Hहणाले, “हे बांबू बWघतलेस Xकती उंच 

आहेत त?े 

तो दसुरा बांबू बघ, कLती छोटा आहे? 



आ>ण �शFयाला आ4मBान झाले. 

असे Hहटले जाते कL बुJाने आ4मBान �ाvत होTयासाठ� 4याकाळी भारतात उपल\ध 

असलेRया सव� �कार�या तपसाधनांच े अनुसरण क*न बWघतले. पण ते Dयथ� ठरले. एके 

"दवशी तो बोधीवgृाखाल� बसला आ>ण 4याला आ4मBानाची �ाvती झाल�. आ4मBानाच े हे 

रह�य 4याने आपRया �शFयांना सां?गतले. त ेश\द अजाण DयEतीला चम4का9रक वाटतील: 

“aया वेळी तुHह� द�घ� 1वास घेता 4यावेळी हे �भgंुनो, 4या द�घ� 1वासाची जाणीव होऊ [या. 

�भgंुनो, aयावेळी तुHह� उथळ 1वास घेता 4यावळेी 4या उथळ 1वासाची जाणीव होऊ [या 

आ>ण �भgंुनो, aयावेळी तुHह� म3यम 1वास घेता 4यावेळी 4या म3यम 1वासाची जाणीव होऊ 

[या.” जाणीव, 3यान आ>ण त;मयता.  

अशा �कारची त;मयता बालकांम3ये बघायला �मळते. Hहणून ती ई1वरा�या साsाaयाजवळ 

असतात.  

 

;नरंतर जाग<कता 

आपRया गु*बरोबर कमीत कमी दहा वषw राह�Rया�शवाय कोणताह� झने Qव[याथl इतरांना 

अ3यापन करTयाची कRपनाह� क* शकत नाह�.  

टेनोने �शकाऊ उमेदवार Hहणून दहा वषw पूण� केRयावर 4याला �शgकाचा दजा� �मळाला.  

एके "दवशी तो 4याचे गुf नान-इन यांना भेटायला गेला. 4या "दवशी पाऊस पडत होता Hहणून 

4याने लाकडी खडावा घातRया आ>ण छcी घेतल�. 

तो आत गेRयावर नान-इन 4याच े �वागत करत 4याला Hहणाले, “तू तु7या लाकडी खडावा 

आ>ण छcी बाहेर Dहरांkयात ठेवून आला आहेस. हो ना? सांग बर, तू छcी खडावां�या  

उजवीकड ेठेवल� आहेस कL डावीकड?े  

उ4तर माह�त नसRयामुळे टेमो लिaजत झाला. 4या�या लgात आले कL 4या�याम3ये 

जाणीवेची उणीव आहे. Hहणू तो नान-इनचा Qव[याथl झाला आ>ण Wनरंतर जाणीव �ाvत 

करTयासाठ� अजून दहा वषw सात4याने मेहनत घेतल�.  

जी DयEती सतत जाग*क असते, जी DयEती �4येक gणी भानावर असते Wतला गु* उपकृत 

करतात.  

वत&मान =णाच ेपा>व?य  

बुJाला एकदा कोणीतर� Qवचारले, “माणूस पQवc कसा होतो?” 4यांनी उ4तर "दले, “�4येक तास 

हा ठराQवक सेकंदांम3ये Qवभागलेला असतो आ>ण �4येक सेकंद काह� gणांम3ये. जो �4येक 

सेकंदा�या हर एक gणी भानावर असतो तो पQवc.” 



एका जपानी यो[3याला शcूनंी पकडले आ>ण तुfंगात टाकले. दसुhया "दवशी आपला नEकL 

छळ करतील या भीतीने राcी 4याला झोप येईना.  

तेDहा 4याला 4या�या ग*ंुच ेश\द आठवले, “उ[याचा "दवस खरा नाह�. आ4ताचा gण फEत 

खरा आहे.” 

तेDहा तो वत�मानात आला आ>ण 4याला गाढ झोप लागल�.  

aया DयEतीवरची भQवFयकाळाची पकड हरवल� आहे, हवेतRया पiयासारखी आ>ण शतेात 

डोलणाhया फुलांसारखी. 

उ[याची कसल� ?चतंा नाह�. वत�मानाच ेपूण� भान. पाQवxय.  

 

देवळात@या घंटा 

एका बेटावर एक देऊळ बांधले होते आ>ण 4याम3ये हजारो घंटा लावRया हो4या. मोyया आ>ण 

छोPया घंटा, जगातRया सवz4तम कारागीरांनी बनवलेRया. aयावेळी वारा वहायचा, वादळ 

Dहायच े 4यावेळी सव� घंटा एका �वरात वाजाय�या, ते ऐकणाhयाच े _दय आनंदाने भ*न 

जायच.े  

पण काह� शतकानंतर ते बेट महासागरात बुडाले आ>ण 4या�याबरोबरच 4या घंटाह�. एक 

�ाचीन आ{याWयके�माणे 4या घंटा अजूनह� अQवरतपणे वाजत आहेत आ>ण aयाची ऐकायची 

इ�छा आहे 4याला 4या ऐकू येतात. या आ{याWयकेने एक तfण �भाQवत झाला. या घंटांचा 

आवाज ऐकायचाच अशा Wन1चयाने 4याने हजारो मैलांचा �वास केला. गुvत झालेRया बेटा�या 

"दशलेा तoड क*न तो Xक4येक "दवस Xकनाhयावर बसला आ>ण सव� शEतीWनशी ऐकTयाचा 

�य4न केला. पण 4याला ऐकू आला तो फEत लाटांचा आवाज. 4याने तो आवाज रोखTयाचा 

पूण� �य4न केला. पण काह� फायदा झाला नाह�. जग जणू काह� समुpा�या आवाजाने भ*न 

गेले होते.  

Xक4येक "दवस तो �य4न करत रा"हला. aया aया वेळी गावातला पं|डत या गूढ 

आ{याWयकेQवषयी उ4साहाने बोलायचा तेDहा ते ऐकताना हा Wनराश Dहायचा.  पु;हा उ4साहान े

�य4न करायचा. पण अनेक आठवड े�य4न क*नह� काह�च फायदा झाला नाह�. 

शवेट� 4याने �य4न करणे थांबवायच े ठरवले. कदा?चत 4या घंटांचा आवाज ऐकणे 4या�या 

न�शबातच नDहते. कदा?चत ती आ{याWयका खर� नसावी. तो 4याचा शवेटचा "दवस होता. तो 

समुpाचा, आकाशाचा, वाhयाचा आ>ण नारळा�या झाडांचा Wनरोप घेTयासाठ� कLनाhयावर गेला. 

तो वाळूत पहुडला आ>ण प"हRयांदाच 4याला समुpाचा आवाज ऐकायला आला.  



हळूहळू तो 4या आवाजात इतका हरवून गेला. 4याला �वतःची काह� जाणीवच राह�ल� नाह� 

इतकL शांतता 4या आवाजाने Wनमा�ण केल�. 4या Wनरव शांततेम3ये 4याला ते ऐकायला आले – 

एका छोPया घंटेचा आवाज, पाठोपाठ आणखी एक, आणखी एक आ>ण शवेट� 4या हजारो 

घंटांपैकL �4येक घंटा सुरात वाजायला लागल�. 4यामुळे 4या युवकाच े _दय अतीव आनंदान े

भ*न गेले.  

तुHहाला 4या देवळातRया घंटांचा आवाज ऐकायचा आहे का? समुpाचा आवाज ऐका. 

तुHहाला ई1वराच ेओझरत ेदश�न हवे आहे का? सFृट�कड ेलgपूव�क बघा. 

 

श%दांनी मांस बनले 

स^ट जॉन�या बायबलम3ये आपण वाचतो, 

श\दांच ेमांस बनले आ>ण तो आपRयात राहायला आला. 4या�या[वारे सव� गोFट� अि�त4वात 

आRया आहेत. 4या�या�शवाय कोण4याह� गोFट�ची Wन�म�ती झाल� नाह�. aया गोFट� अि�त4वात 

आRया 4या 4या�या आयुFयाबरोबर जीQवत झाRया आ>ण 4याच लोकां�या आयुFयाचा �काश 

बनRया. हा �काश अधंाराला नाह�स करतो आ>ण अधंार �काशाला कधीच नाह�सा क* शकत 

नाह�. अधंारात एकाuतने ेबघा. थोkया वेळाने तुHहाला काह�तर� "दसायला लागेल. 4या�याकड े

लgपुव�क बघा. थोkयाच वेळात तुHहाला 4या�यात श\द "दसायला लागतील. श\दांच े मांस 

बनले. तो आपRयात राहायला आला. आ>ण 4या मांसाच ेपु;हा श\द बनवTयाचा �य4न बंद 

करा. श\द, श\द, श\द! 

मानवी �;तमा 

ह� एक �ाचीन "हदं ूकथा आहे.  

एका फुटलेRया जहाजातून वाहत जाऊन एक Dयापार� <ीलंके�या कLनाhयाला लागला. Wतथे 

राgसांचा राजा qबभीषण राaय करत होता. 4याला बघून qबभीषण अ4यानंदाने Hहणाला, “वा! 

हा मा7या रामासारखा "दसतो. अगद� तसाच!” नंतर 4याने शाह� व�c आ>ण आभूषणे  

Dयापाhया�या अगंावर घातल� आ>ण तो 4याची पूजा क* लागला. 

"हदं ू संत रामकृFण Hहणतात, “aयावेळी प"हRयांदा मी ह� गोFट ऐकल� 4यावेळी मला 

अवण�नीय आनंद झाला. जर माती�या �Wतमेतील देवाची पूजा केल� जाते तर माणसा�या 

�Wतमेतील देवाच ेपूजन का क* नये?” 

 

चकुBCया Dठकाणी शोध 

शजेाhयाने नसf@ीनला हात आ>ण गुढjयावर रांगताना पा"हले.  



“तुHह� काय शोधताय मुRला?” “मा7या XकRRया”  

दो;ह� माणसे गुढjयावर ओणावून शोध ू लागल�. थोkया वेळाने शजेार� Hहणाला, “तुम�या 

XकRRया कुठे हरवRया?” 

“घरात”  

“अरे देवा! मग तुHह� 4या इथे का शोधताय?” 

“कारण इथे जा�त उजेड आहे.” 

तुमचा देव िजथे हरवला असेल Wतथे शोधा.  

 

�2न 

�भgू Hहणाला, “हे सव� पव�त आ>ण न[या आ>ण प}ृवी आ>ण तारे – हे कुठून येतात?  

गुf Hहणाला, “तुझ े�1न कुठून येतात?” 

आतम3ये शोध घे! 

 

लेबल उ,पादक 

आयुFय कडक म[या�माणे आहे. 

�4येकजण बाटल�वरच ेलेबल वाचतो. 

Eव?चतच कोणीतर� 4या म[याची चव घेतो. 

बुJाने एकदा एका फुलाकड ेबोट दाखवले आ>ण 4या�या �4येक �शFयाला 4याब@ल काह�तर� 

बोलायला सां?गतले.  

एकाने फुलावर मोठे Dया{यान "दले. 

दसुhयाने कQवता केल�. 

अजून एकाने बोधकथा रचल�. 

�4येकाने दसुhयावर श\द आ>ण भाषणांनी मात केल�. 

लेबल  उ4पादक.  

महाक1यापानी ि�मतहा�य केले पण बोलले नाह�त. 

फEत 4यांनीच फुल पाह�ले होते.  

मला फEत पiयाची चव �मळाल� तर, 

फुलाची, 

झाडाची, 

माणसा�या चहेhयाची! 



दखु: या गोFट�च ेवाटते कL मा7याजवळ वेळ नाह�. 

माझी सगळी शEती लेबले समजून घेTयातच संपते. 

 

सEू 

ते संत नुकतेच वाळवंटातनू परत आले होते.  

“मला सांगा.” ते Hहणाले, “देव कसा "दसतो?’ 

पण वाळवंटात 4यांनी जे अनुभवले, ते 4यांना कसे सांगता येणार होत?े 

ई1वराला श\दात मांडणे शEय आहे का? 

शवेट� 4यांनी एक सूc सां?गतले – चकुLच,े अयोjय – या आशनेे कL कोणालातर� �वतःच 

अनुभव घेTयाचा मोह होईल.  

लोकांनी सूcच पकडून ठेवले. 4याचा एक पQवc uंथ केला. ते 4यांनी दसुhयांवर एक पQवc ~त 

Hहणून लादले. परदेशाम3ये 4याचा �चार करTयासाठ� 4यांनी अपार कFट घेतले. काह�ंनी तर 

�वतःचा जीव 4यासाठ� "दला.  

संत दःुखी झाले. जर 4यांनी काह�च सां?गतले नसते तर कदा?चत जा�त बरे झाले असते. 

 

शोधक �वासी  

शोधक �वासी 4या�या लोकांकड ेपरत आला. ते अमेझॉनब@ल समजून घेTयास उ4सुक होते. 

पण 4यांच े_दय aया अनुभवांनी भ*न गेले होत े– परकLय भूमीतल� फुले, राcी�या वेळच े

जंगलातले आवाज, जंगल� जनावरांपासून जाणवलेला धोका, Xकंवा वेगवान �वाहात नाव 

चालवTयाच ेभय – ते तो श\दात कसे DयEत करणार होता? 

तो Hहणाला, “जा, �वतः जावून बघा.” 4यांना र�ता दाखवTयासाठ� 4याने नद�चा नकाशा 

काढला.  

ते नकाशावर तुटून पडले. 4यांनी तो नकाशा 4यां�या नगर सभागहृात लावला. 4यांनी 

�वतःसाठ� 4या�या �ती तयार केRया आ>ण aया लोकांकड े 4या नकाशाची �त होती त े

�वतःला 4या नद�वरच ेतB मानू लागले. कारण 4यांना नद�च े�4येक वळण,खोल�, fंद�, उतार 

- चढाव सगळेच माह�त नDहते का? 

असे  Hहटले जाते कL बुJाने देवाब@ल बोलायच ेह�ाने नाकारले.  

खचुlवर बसून शोधकाय� करणाhया लोकांकरता नकाशा काढून देTयातला धोका 4यांना नEकLच 

माह�त होता.  

 



थॉमस अ4वीअसने Gलखाण थांब>वले 

ह� कथा सवा�त हुशार धम�वे44याची आहे. थॉमस अEवीअसने अचानक �लखाण करणे थांबवले. 

4याचा �वीय सहा�यकाने 4याने अध�वट टाकलेRया कामाब@ल तYार केRयावर, थॉमस 

Hहणाला, “गडया रे?गनाRड, काह� म"ह;यांपूवl मी अनंताचा अनुभव घेतला. 4यामुळे मी 

ई1वराब@ल जे काह� �लह�ले होते ते मला आता सव� Dयथ� वाटायला लागले आहे.” 

एक Qव[वान aयावेळी pFटा बनतो तेDहा यापेgा वगेळे काय घडणार? 

�वासाहून परत आRयावर 4याला एका नाि�तकाने हटकले आ>ण तो उपरोधाने Hहणाला, 

“तुHह� aया अ4यानंदा�या ब?ग�यात होता, Wतथनू तुHह� आम�यासाठ� काय आणले?” 

संतांनी उ4तर "दले, “मी माझी कफनी फुलांनी भ*न घेTयाच ेठरवले होत.े परत आRयावर ती 

फुले मी मा7या �मcांना वाटणार होतो. पण मी Wतथे असताना मला बागेतRया सुवासाची 

एवढ� नशा चढल� कL मी माझी कफनी Wतथेच सोडून आलो.  

झने गुf याबाबत �पFटपणे असे सांगतात, “जी DयEती सव� जाणते ती बोलत नाह�, जी बोलत े

ती जाणत नाह�. 

 

दरवेशी 

एका दरवेशी नद��या काठावर शांतपणे बसला होता. तेDहा Wतथनू जाणाhया एका पांथ�थाने 

4याची उघडी मान आ>ण पाठ पाह�ल�. 4याला दरवे1या�या मानेवर आवाज करणारा फटका 

देTयाचा मोह आवरला नाह�. गुबगुबीत मानेवर फटEया�या झालेRया आवाजामुळे 4याला खपू 

आ1चय� वाटले. पण दरवेशी माc वेदनेमुळे खवळून 4याला मारायला उठला.  

“जरा थांब.” तो मारणारा Hहणाला. 

“तुला हवे असेल तर मला मार. पण �थम या �1नाच े उ4तर दे: हा आवाज मा7या 

फटEयामुळे Wनमा�ण झाला कL तु7या माने�या माग�या बाजूमुळे?” 

दरवेशी Hहणाला, “ तू �वतःच या �1नाच ेउ4तर दे. मा7या वेदनेमुळे मी याचा �सJांत मांडू 

शकणार नाह�. तू माc असे क* शकतोस कारण जे मी अनुभवतोय ते तू अनुभवत नाह�येस.” 

 

शहाणपणाचा एक श%द 

सsाटा�या दरबारातून WनघाRयावर काकुआच ेकाय झाले ते कोणालाह� कळले नाह�. ह� 4याची 

कथा-  

?चनम3ये झने पंथाचा अ�यास करणारा काकुआ हा प"हला जपानी. 4याला �वास करTयाची 

फारशी गरज नDहती. कारण तो फारच गांभीया�ने ?चतंन करत होता. aया aया वेळी तो 



लोकांना सापडायचा आ>ण ते 4याला �वचन [यायला बोलावयाच,े तो एखाद दसुरा श\द 

बोलायचा आ>ण पु;हा 4याला कोणी Dय4यय आणणार नाह� अशा जंगलातRया दसुhया भागात 

जाऊन �वतःची सुटका क*न bयायचा.  

तो जपानला परत आRयाच े सsाटाला समजले आ>ण 4यांनी 4याला दरबारात �वचन 

देTयासाठ� आBा "दल�. सsाटा�या समोर ते असहा�य होवून Wनःश\द उभे राह�ले. 4यांनी 

4यां�या कफनी�या घkयांमधनू एक बासर� बाहेर काढल�. 4या�यावर एक लहान सुरावट 

वाजवल�, सsाटाला लवून �णाम केला आ>ण नाह�से झाले.  

क;फ़ु�शअस Hहणतो – “�ौढ DयEतीला �शकवणे Hहणजे 4या DयEतीला वाया घालवTयासारखे 

आहे. �ौढ4व न आलेRया DयEतीला �शकवणे Hहणजे �शकवणे वाया घालवTयासारखे आहे.” 

 

तुHह� काय Hहणत आहात? 

गुf 4या�या शहाणपणाचा ठसा �शFयां�या _दयात उमटवतो, पु�तका�या पानांम3ये नाह�. त े

शहाणपण �वीकारणारा �मळेपयeत �शFय ते तीस चाळीस वषw �वतः�या _दयात जतन करतो. 

ह� झने पंथाची परंपरा आहे.  

एके "दवशी झने गुf मुनन यांनी 4यांचा �शFय शोजू याला बोलावणे पाठवले. ते Hहणाले, 

“शोजू, मी आता वJृ झाले आहे. आता ह� परंपरा हे पुढे नेTयाची जबाबदार� आता तुझी आहे. 

हे पु�तक एका गुfकडून दसुhया गु*कड े अशा सात Qप�या पुढे "दले गेले. मी �वतः या 

पु�तकाम3ये तुला उपयुEत ठरेल अशी काह� भर घातल� आहे. मी तुला माझा उ4तरा?धकार� 

Hहणून नेमला आहे याच े�तीक Hहणून हे पु�तक तु7या जवळ ठेव.  

“4यापेgा हे पु�तक तुHह� तुम�याजवळ ठेवणे जा�त योjय राह�ल.” शोजू Hहणाला. “�ल>खत 

श\दां�या आधारा�शवाय मला तुम�याकडून झने पंथाची �शकवण �मळाल� आहे आ>ण मला 

ती तशीच ठेवायची आहे.” 

“मला मा"हतीये ते.” मुनान Hहणाले. “तर�सुJा या पु�तकाने सात Qप�यांना साथ "दल� आहे 

आ>ण तुलाह� याची मदत होईल. Hहणून हे त7ुयाजवळ ठेव.” 

ते दोघेजण, शगेडी�या जवळ बसून बोलत होते. शोजु�या हाती ते पु�तक लागRयावर 4याने ते 

gणाधा�त शगेडीत �भरकावले. 4याला �ल>खत श\दांचा जराह� लोभ नDहता.  

कधीह� न रागावणारे मुनान जोरात ओरडले, “तूझ ेडोके Xफरले आहे का? हे तू काय केलेस?” 

शोजू 4यां�या अगंावर ओरडला, “तुमचच डोक Xफरलंय. तुHह� काय Hहणता आहात?” 

 

 



सतैान आ/ण ,याचा  GमE 

एकदा सैतान 4या�या �मcाबरोबर Xफरायला गेला. 4यां�या पुढे चालणारा माणूस खाल� वाकला 

आ>ण 4याने ज�मनीव*न काह�तर� उचलले.  

“4या माणसाला काय सापडले?” �मcाने Qवचारले. “स4याचा एक तुकडा.” सैतान Hहणाला. 

“यामुळे तू अ�व�थ नाह� का झालास?” �मcाने Qवचारले. 

“नाह�.” सैतान Hहणाला, “मी 4याला स4यापासून <Jा बनवायला लावेन.” 

धा�म�क <दधा Hहणजे स4याकड े जाणारा माग� दश�वणारा नामफलक असतो. जेDहा तुHह� 

नामफलकच कवटाळून बसता 4यावेळी तुमचा स4याकड ेजाTयाचा माग� रोखला जातो कारण 

तुHहाला असे वाटते कL ते तुHहाला अगोदरच �मळालेले आहे.  

 

नस<DJन मेला आहे 

नसf"@न त4ववे44या�या भू�मकेत होता: ज;म आ>ण म4ृयू, ते काय आहे ते कोण सांगू 

शकेल? 4या�या बायकोन े�वयंपाक करताना वर पा"हले आ>ण Hहणाल�, “तुHह� सगळे पुfष 

सारखेच असता – अDयावहा9रक. �4येकाला मा"हती आहे कL जेDहा एखा[याच ेशर�र बाहे*न 

कडक आ>ण गार पडते तDेहा तो मेलेला असतो.  

नसf"@न बायकोची हुशार� बघून खपू �भाQवत झाला. एकदा तो बाहेर बफा�त गेला असताना 

4याच ेहात आ>ण पाय बफा�ने सु;न झाले. “मी नEकLच मेलो आहे.” 4याला वाटले: “मी जर 

मेलो आहे तर मी का चालतो आहे? मी एखा[या �ेतासारखे पडून राहायला हवे.” आ>ण मग 

4याने तसेच केले.  

तासाभराने Wतथनू चाललेRया वाटसfं�या  घोळEयाला तो र�4या�या कडलेा पडलेला �मळाला. 

4याला बघून ते आपापसात तो िजवंत आहे का मेलाय यावर वाद घालू लागले. नसf"@नला 

जोरात ओरडून सांगTयाची इ�छा होऊ लागल� कL अरे मूखाeनो, तुHहाला माझ ेशर�र बाहे*न 

थडं आ>ण कडक झाRयाच े"दसत नाह� का? पण 4याला मा"हत होत ेकL गvप बसणेच योjय 

होते कारण �ेते बोलत नसतात.  

शवेट� 4यांनी WनFकष� काढला कL तो मेला आहे आ>ण ते 4याला खां[यावर टाकून कt�तानात 

नेऊ लागले. एक मैलभर पुढे गेRयावर दोन र�ते फुटत होते. पु;हा नवा वाद चालू झाला कL 

कोणता र�ता कबर�तानात जातो. नसf@ीनने खपू वेळ ऐकून घेतले पण शवेट� 4याला सहन 

होईना. तो उठून बसला नी Hहणाला, “माफ करा �मcांनो, डाDया बाजूचा र�ता कबर�तानात 

जातो. मला  माह�त आहे कL �ेत ेबोलत नाह�त, हा Wनयम मी एकदा मोडला आहे. पण मी 

तुHहाला आ1वासन देतो कL परत असे घडणार नाह�.”  



aयावेळी वा�तQवकता आ>ण mढ Qव1वास यां�यात संघष� होतो, 4यावेळी बहुदा वा�तQवकतेचाच 

पराजय होतो.  

 

KLा तपासMयासाठN हाड े

एक >01चन Qव[वान बायबलला परम स4य मानत असे. एकदा 4याला एकदा एका शा�cBाने 

हटकले, “बायबलनुसार ई1वराने प}ृवीची Wन�म�ती पाच हजार वषाeपूवl केल�. पण आHहाला 

करोडो वषाeपूवl�या जीवांच ेअि�त4व दाखवणार� हाड े�मळाल� आहेत.” 

Qव[वानाने ताबडतोब उ4तर "दले, “जेDहा पाच हजार वषाeपूवl देवाने प}ृवीची Wन�म�ती केल� 

तेDहा 4याने मु@ामच ती हाड े आपRया <Jेची पर�gा पाहTयासाठ� प}ृवीवर ठेवल�. 4याला 

बघायच ेहोते कL आपण 4या�या श\दावर Qव1वास ठेवतो का शा�cीय पुराDयांवर. 

स4याचा Qवपया�स करणाhया mढ <Jेच ेहे आणखी एक उदाहरण.  

 

चांगले लोक का मरतात? 

गावातला एक धम��चारक आपRया यजमाना�या घर� कॉफL Qपताना एका आaजीबा��या 

�1नांना उ4तरे देत होता.  

“ई1वर इतEया Wनय�मतपणे रोगां�या साथी का पाठवतो?” 

“हे बघा.” पाp� Hहणाला, “कधी कधी लोक इतके दFुट बनतात कL 4यांना नFट करणे आव1यक 

असते. Hहणून तो दयाळू ई1वर साथीच ेरोग पाठवतो.” 

“पण मग.” आaजीबाइनी परत शंका Qवचारल�, “वाईट लोकांबरोबर इतके सगळे चांगले लोक 

का जातात?” 

“चांगले लोक साg देTयासाठ� बोलावले जातात.” पाp�बुवांनी �पFट क*न सां?गतले. “ई1वर 

�4येक आ4Hयाचा  खटला WनFपgपणे चालवतो.” 

�पFट�करण देता येणार नाह� अशी कोणतीह� गोFट mढ <Jाळूला सापडणार नाह�. 

 

गुOंना माह�त नाह� 

साधक गु*�या �शFयाकड े गेला आ>ण 4यान े आदराने Qवचारले, “मानवी आयुFयाचा अथ� 

काय?” 

�शFयाने गु*ं�या पो}या चाळRया आ>ण आ4मQव1वासाने सां?गतले, “मानवी जीवन Hहणजे 

दसुरे Wतसरे काह� नसून ई1वरा�या वैपुRयाच े�कट�करण आहे.” 

aयावेळी साधकाने हाच �1न �4यg गु*ंना Qवचारला, तेDहा ते Hहणाले, “ मला मा"हत नाह�.” 



साधक Hहणाला, “मला मा"हत नाह�.” हे Hहणायला �ामा>णकपणा लागतो. गुf Hहणाले, “मला 

मा"हत नाह�.” हे Hहणायला सुफL संताच ेमन हवे aयाला माह�त नसTयातून मा"हत असते. 

�शFय Hहणाला, “मला मा"हत आहे.”  उधार��या या Bानातून अBान "दसते.  

 

,याCया डोPयात पहा 

गावाचा ताबा घेतRयावर हRला करणाhया सेने�या सेनापतीने डoगरावर�या गावातील �मुखाला 

सां?गतले, “आHहाला मा"हती आहे कL तू एका देशpो�याला लपवून ठेवले आहेस. जोपयeत त ू

4याला आम�या हवाल� करत नाह�स तोपयeत आHह� तु7या लोकांचा शEय WततEया �कारे 

छळ क*.” 

4या गावाने खरोखरच एका माणसाला आ<य "दला होता. पण तो Wनदzष होता. पण 

गावकhयांच े आयुFय पणाला लागले असRयामुळे तो काय क* शकणार होता? गावातRया 

पंचायतीत Xक4येक "दवस चचा� झाल� पण काह�च Wनण�य झाला नाह�. Hहणून �मुखाने 

धम�गु*ंचा सRला घेतला. धम�गु* आ>ण �मुखाने राcभर धम�uंथ पालथे घातले आ>ण शवेट� 

4यांना Wनणा�यक ओळ �मळाल�, “राF�ाला वाचवTयासाठ� एका माणसाचा जीव गेला तर हरकत 

नाह�.” 

�मुखाने 4या शरणाथlला शc�ूया हवाल� केले. 4याचा छळ क*न 4याला मारले जात असताना 

4या�या XकंकाMया पूण� गावात घुमत हो4या.  

वीस वषाeनी 4या गावात �ेQषत आला. तो सरळ 4या गाव �मुखाकड ेगेला आ>ण Hहणाला, “त ू

असे कसे केलेस? या देशाला वाचवTयासाठ� 4या माणसाला ई1वराने पाठवले होते आ>ण तू 

4याला छळ होTयाकरता आ>ण मरTयाकरता शc�ूया हवाल� केलेस?” 

“पण मी कुठे चकुलो?” �मुख माफL मागत Hहणाला, “मी आ>ण धम�गु*ंनी धम�uंथ पा"हले 

आ>ण 4यात "दलेRया आBेनुसार Wनण�य घेतला.” 

“इथेच तू चकू केल�स.” �ेQषत Hहणाला, “तू धम�uंथांम3ये पाह�लस. तू 4या�या डोMयांम3ये 

पाहायला हवे होतेस.” 

 

इिजSतCया कबर�तले गहू 

�ाचीन इिजvतमधील पाच हजार वषाeपूवl�या एका राजा�या कबर�त मुठभर गहू �मळाले. जेDहा 

कोणीतर� ते गहू पेरले तDेहा 4यातून कoब बाहेर आले. हे बघून सव�जण आ1चय�चकLत झाले.  

Bानी DयEतीच ेश\द हे जीवन आ>ण उजw�या qबजा�माणे असतात. पेरणीयोjय ज�मनीसारखे 

_दय �मळेपयeत ते शकेडो वषw बीजा�या �वfपात राहू शकतात.  



मला धा�म�क uंथांतील श\द कोरड ेआ>ण मतृ वाटत असत. पण खरे तर माझ े_दय वैराण 

आ>ण मतृ�ाय होते. 4यामुळे Wतथे कोणतेह� Qवचार कसे मुळ रोवणार होते? 

 

धम&Tंथ बदला 

कोणीतर� बुJाला Hहणाले, “तुHह� aया गोFट� आHहाला �शकवता 4या धम�uंथांम3ये नसतात.” 

“मग 4या धम�uंथांम3ये मांडा.” बुJ Hहणाले. 

काह� gण अ�व�थपणे घालवून ती DयEती पुढे Hहणाल�, “मी अजून काह� बोलू का? तुHह� 

�शकवता 4यापैकL काह� गोFट� धम�uंथांम3ये "दलेRया �शकवणी�या Qवरोधी आहे.” 

“तर मग धम�uंथांम3ये बदल घडवून आणTयाची गरज आहे.” बुJ Hहणाले. 

संयुEत राF� संघटनेत असा ठराव मांडला गेला कL सव� धम�uंथ पुनर�?चत केले जावेत. 

अस"हFणुता Xकंवा Yौया�ला चालना देणाhया गोFट� 4यातून वगळRया जाDयात. aयामुळे मानवी 

�तीFठेच ेअवमूRयन होते अशा सगMया गोFट� गाळRया जाDयात. 

हा ��ताव देणार� DयEती ह� येशू >0�त आहे हे समजRयावर बातमीदार ताबडतोब 4या�या 

घर� गेले. 4यांच े �पFट�करण अगद� सोपे होते. “धम�uंथ लोकांकरता बनले आहेत. लोक 

धम�uंथांकरता नाह�त.  

 

अंध  य4तीची प,नी 

कोTया एकाने आपRया कु*प मुल�च ेलjन एका अधं मुलाबरोबर लावले. कारण दसुरा कोणीच 

Wत�याशी लjन करायला तयार होत नDहता. जेDहा एका डॉEटरन े 4या अधं DयEतीची mFट� 

�मळवून देTयाच ेआ1वासन "दले तेDहा 4या मुल��या व|डलांनी नकार "दले. कारण 4यांना भीती 

वाटल� कL mFट� आRयावर तो मुल�ला सोडून देईल.  

साद� या कथेब@ल असे Hहणतो, “कु*प �cी�या पतीला अधं ठेवणेच चांगले.” 

आ>ण बचाव करणाhयांना अBानी. 

 

 यावसा;यक 

माझ े धा�म�क जीवन DयावसाWयकांनी Dयापलेले आहे. �ाथ�ना कशी करावी ते �शकTयासाठ� 

मला धा�म�क संचालकाची गरज असते. ई1वराची मा7याबाबतीतील इ�छा जाणTयासाठ� मला 

तBाचा सRला bयावा लागतो. बायबल समजून घेTयासाठ� मला धम�uंथा�या अ�यासकाची 

मदत bयावी लागते. मी पाप केले आहे का नाह� हे समजून घेTयासाठ� मला धम�गु*ंना शरण 



जावे लागते. आ>ण मा7या पापांपासून मुEती �मळवTयासाठ� मला पा�यासमोर गुढगे टेकावे 

लागतात.  

द�gण समुpि�थत बेटांमधRया राजाने एकदा पि1चमेकडील Qवशषे पाहुTयाकरता मेजवानी 

आयोिजत केल�. पाहुTयांची �तुती करायची वेळ आRयावर राजा आपRया �सहंासनावर बसनु 

राह�ला आ>ण या काय�Yमाकरता नेमलेला एका  DयावसाWयक वE4याने 4यांची �तुती केल�.  

4यानंतर जेDहा पाहुणे आभार मानायला उभे राहू लागले तेDहा राजाने 4यांना अदबशीरपणे 

रोखले, “थांबा. मी तुम�यासाठ�ह� वEता नेमला आहे. आम�या बेटाम3ये साव�जWनक भाषणाचे 

काम हौशी वE4यांवर सोपवले जात नाह�.” 

मा7या इशावाराबारोबारा�या संबंधांम3ये मी अ?धक हौशी बनलो तर ते 4याला आवडले का 

असा Qवचार मा7या मनात येतो. 

 

>वशषेV 

एक सुफL कथा: 

एक मतृ DयEती अचानक िजवंत झाल� आ>ण ती शवपेट�केच ेझाकण खटखटऊ लागल�.  

झाकण काढRयावर तो माणूस उठून बसला, “हे तुHह� काय करताय?” तो जमलेRया लोकांना 

Hहणाला, “ मी मेलो नाह�ये.”  

4या�या श\दांवर कोणाचाच Qव1वास बसला नाह�. शोक करणाhया लोकांपैकL एकजण शवेट� 

Hहणाला, “�मcा, डॉEटर आ>ण धम�गु*ंनी तू मेला आहेस Hहणून दाखला "दला आहे. Hहणून त ू

मतृ आहेस.” 

नंतर 4याच ेयोjय �कारे दफन केले गेले.  

 

बदकाCया सपुाच ेसपू 

नसf@ीनाचा एक नातेवाईक 4याला भेटायला आला आ>ण येताना एक बदक भेट Hहणून घेवून 

आला. ते बदक �शजवून सवाeनी खाRले.  

यांनंतर 4या�या घर� पाहुTयांची रांग लागल�. �4येक जण �वतःची ओळख  ‘बदक आणणाhया 

माणसाचा �मc” अशी क*न देऊ लागला. �4येकजण अथा�तच 4या बदका�या भरवशावर 

खाTयाची आ>ण रहायला �मळTयाची अपेgा करत होता.  

Xक4येक "दवस मुRला हे सगळे सहन करत रा"हला. शवेट� एक अनोळखी DयEती आल� आ>ण 

Hहणाल�, “ मी तुHहाला बदक आणून देणाhया �मcाचा �मc.” आ>ण इतरां�माणेच तो खाल� 

बसला आ>ण जेवणाची वाट बघू लागला.  



नसf@ीनने 4या�यापुढे वाफाळ4या पाTयाची वाट� ठेवल�. “हे काय आहे?” 4या अनोळखी 

माणसाने Qवचारले. 

मुRला Hहणाला, “हे मला तु7या �मcाने "दलेRया बदका�या सुपाच ेसूप आहे.”  

परामा4Hयाच ेदश�न झालेRया DयEती�या �शFयाचा �शFय अशी काह� DयEतींची ओळख क*न 

"दल� जाते.  

Wनरोvया[वारा चुबंन पाठवता येईल का? 

 

नद�तला रा=स 

�ाथ�ना सुf असताना गावातRया पुजाhयाला गावातल� मुले cास देत असत. या मुलांपासून 

सुटका होTयासाठ� 4याने मुलांना सां?गतले, “नद�वर पळत जा. Wतथे तुHहाला नाकातून aवाळा 

सोडणारा राgस बघायला �मळेल.” 

थोkयाच वेळात ह� खबर अशी वेगाने पसरल� कL सगळे गाव नद��या काठावर राgस 

बघायला जमा झाले. धम�गु*पण गद�म3ये सामील झाले. कसेबसे ते चार मैल पळत गेले. तDेहा 

4या�या मनात Qवचार आला कL ह� गोFट मी रचल� ते खरे आहे. पण काय मा"हत, काह� 

सांगता येत नाह�.” 

�वतः तयार केलेRया ई1वरावर Qव1वास कायम ठेवTयाचा सवा�त चांगला माग� Hहणजे इतरांना 

4या�या अि�त4वावर Qव1वास ठेवायला लावणे. 

 

>वषार� बाण 

एका �भgूने भगवान बुJांना Qवचारले, “चांगRया लोकांचा आ4मा म4ृयुनंतर िजवंत असतो का?” 

आपRया खास लकबीनुसार बुJांनी 4याला उ4तर "दले नाह�.  

परंतु �भgू सतत Qवचारत राह�ला. तो रोज तोच �1न Qवचारायचा आ>ण �4येक "दवशी 4याला 

तेच Wनःश\द उ4तर �मळायच.े शवेट� 4यांची सहनशEती संपल� आ>ण 4या�या मह4वा�या 

�1नाच े समाधानकारक उ4तर नाह� �मळाले तर Qवहार सोडTयाची धमकL "दल�. जर 

शर�राबरोबर आ4माह� मरत असेल तर सव��वाचा 4याग क*न सं;यासी होTयाचा काय 

फायदा?” 

यावर भगवान बुJ कfणेने Hहणाले, “तू 4या माणसासारखा आहेस,” ते Hहणाले, “जो Qवषार� 

बाणामुळे म4ृयुपंथी लागला होता. 4याच ेनातेवाईक डॉEटरांना घेऊन आले. पण जोपयeत 4याला 

4या�या तीन �1नांची उ4तरे �मळत नाह�त तोपयeत 4याने शर�रातून बाण काढायला नकार 



"दला – प"हला, aयाने 4याला बाण मारला तो माणूस गोरा होता का काळा? दसुरा, तो उंच 

होता का ठ̂गणा? आ>ण Wतसरा, तो tा�मण होता का द�लत? 

�भgूने सं;यास सोडला नाह�.  

 

बाळाने रडणे थांबवले 

4याने दावा केला कL तो Dयावहा9रक जीवनात नाि�तक बनला आहे. बराच Qवचार केRयानंतर 

4या�या धमा�ने �शकवलेRया गोFट�ंवर Qव1वास ठेवणे 4याला कठ�ण होते. ई1वरा�या 

अि�त4वावर Qव1वास ठेवTयाने सम�या सुटTयापेgा Wनमा�णच जा�त होत हो4या. म4ृयुनतंरच े

जीवन ह� केवळ कपोकRपीत कहाणी होती, धम�uंथ आ>ण परंपरा यामुळे फाय[याबरोबर 

तोटाह� होत होता. मानवी आयुFयातील एकाकLपणा आ>ण दःुख कमी करTयासाठ� या सव� 

गोFट�ंची Wन�म�ती केल� गेल�.  

4याला 4या ि�थतीत सोडणेच  जा�त  <ेय�कर होते. तो अ;वेषण आ>ण वाढ या �XYयांमधून 

�XYयेतून जात होता.  

एकदा गु*ंना 4यां�या �शFयाने Qवचारले, 

“बुJ Hहणजे काय?” 

“मन Hहणजेच बुJ आहे.” 

काह� "दवसांनी हाच �1न परत QवचारRयावर ते Hहणाले, 

“मन नाह� तर बुJ नाह�.” 

�शFय गoधळून गेला : 

“पण 4या "दवशी तुHह� Hहणालात कL मन Hहणजेच बुJ’” 

गुf Hहणाले,  

“ते मी रडणारे बाळ शांत करायला सां?गतले. बाळ रडायच ेथांबRयावर मी Hहणालो कL मन 

नाह� तर बुJ नाह�.” 

4या�यामधले बाळ रडायच े थांबले आ>ण तो स4य �वीकारTयाकरता तयार होता. 4यामुळे 

4याला 4याच ि�थतीम3ये ठेवणे योjय होत.े 

पण aयावेळी 4याने नुकतीच �शकलेल� नाि�तकता अशा लोकांना �शकवायला सुfवात केल� 

aयासाठ� 4यांची तयार� नDहती, तेDहा 4याला थांबवावे लागले. असा एक काळ होता कL जेDहा 

लोक सूया�ची पूजा करायच.े ते QवBानपूव� युग होते. नतंर QवBान युग आले तेDहा 4यांना 

समजले कL सूय� हा देव नाह� Xकंवा िजवंत �ाणीह� नाह�. शवेट� सुफL काळ आला तेDहा 



अ�ससी�या संत �ाि;ससने सूया�ला आपला भाऊ मानून 4या�याबरोबर <Jा आ>ण �ेमाने 

संवाद केला.” 

तुझी <Jा एका घाबरलेRया बालका�माणे होती. आता तू भयमुEत  झाRयामुळे तुला 4याची 

गरज भासत नाह�. कधीतर� तू 4या सुफL संतां�या उंचीवर पोचशील आ>ण तुला तुझ े

<Jा�थान पु;हा �मळेल.” 

<Jा Hहणजे स4याचा भयमुEत शोध. 

4यामुळे जेDहा एखादा �वतः�या <Jेबाबत �1न Qवचा* लागतो तेDहा ती नाह�शी होत नाह�.  
 

अंड े

नसf@ीन अडंी Qवकून रोजीरोट� कमावत असे. एके "दवशी एक जण 4या�या दकुानावर आला 

आ>ण Hहणाला, “मा7या हातात काय आहे ते ओळख.” 

“मला ओळखTयासाठ� काह�तर� खणू सांग.” 

“मी तुला अनेक गोFट� सांगीन देईन. 4याचा आकार अkंयासारखे आहे, 4याच मापह� 

अkंयासारखे आहे, ते अkंयासारखे "दसते. 4याची चव आ>ण वास अkंयासारखी आहे. आतून त े

Qपवळे आ>ण पांढरे आहे. �शजवTयाआधी ते pवfपात असते, गरम केRयावर ते घ� होते आ>ण 

कoबडी ते घालते.” 

“हो. मला माह�ती आहे.” नसf@ीन Hहणाला, “ तो एक �कारचा केक आहे.” 

तBांना उघड गोFट "दसत नाह�. मु{य पुजार� ई1वरालाच ओळखत नाह�. 
 

सरुW=त राहMयासाठN ओरडाआरडा करा 

शहरातRया लोकांच े धम�प9रवत�न करTयासाठ� एक धम��चारक आला. सुfवातीला लोकांनी 

4याच े�वचन ऐकून घेतले, पण हळू हळू ते Wनघून गेले. शवेट� 4याचे ऐकायला कोणीच उरले 

नाह�. एके "दवशी एका �वासी 4याला Hहणाला, “तू हा उपदेश का देतो आहेस?” 

संत Hहणाला, “सुfवातीला मला असे वाटले कL मी या लोकांना बदलू शकेन. पण आता 4यांनी 

मला बदलू नये Hहणून मी ओरडत असतो.” 
 

नद�च ेपाणी >वYBसाठN 

गु*ं�या �वचनाम3ये एक गूढ वाEय होते. 

Wनराश ि�मत क*न ते Hहणाले, “मी काय करतो तर नद��या काठावर बसतो आ>ण नद�चे 

पाणी Qवकतो.” 

मी पाणी Qवकत घेTयात इतका मjन होतो कL माझ ेनद�कड ेलgच गेले नाह�. 



पदक 

आईला काह� क*न सूया��तापूवl मुलाला घेऊन येणे शEय Dहायच ेनाह�. Hहणून Wतने 4याला 

सां?गतले कL सूया��तानंतर 4यांचा घर� येTयाचा र�ता झपाटलेला असतो.   

मोठा होईपयeत 4याला भुताची इतकL भीती वाटायला लागल� कL राcी�यावेळी घराबाहेरची 

छोट�मोठ� कामे करायला तो घाब* लागला. मग Wतले 4याला एक ताईत "दला आ>ण सां?गतले 

कL तो ताईत 4याची रgण करेल.  

वाईट धम� ताईताम3ये <Jा बघायला �शकवतो.  

भुते अि�त4वात नाह�त हा Qव1वास चांगला धम� देतो. 

 

चीनम5ये नस<DJन 

मुRला नसf"@न चीनम3ये गेला. Wतथे 4याने काह� �शFय जमा क*न 4यांना आ4मBान 

घेTयास  तयार केले. aयावेळी ते Bानी झाले, तेDहा 4यांनी 4या�या Dया{यानांना येणे बंद केले. 

तुHहाला गुfं�या चरणांजवळ कायम बसावे लागत असेल तर त ेतुम�या गु*ंसाठ� नEकLच 

भूषणावह नाह�.  

 

गुOंची माजंर 

�4येक वेळी गुf 4यां�या �शFयांबरोबर �ाथ�नेसाठ� बसले कL आ<मातील मांजर येवून 4यांच े

लg Qवच�लत करत असे.  

4यामुळे 4यांनी आ<मात पूजा चालू असताना मांजराला बांधनू ठेवTयाची आBा "दल�.  

गुfंचा म4ृयू झाRयानंतरह� आ<मात पूजा चालू असताना मांजराला बांधनू ठेवTयात येत असे. 

आ>ण ती मांजर मेRयानंतर आ<मात दसुर� मांजर आणल� गेल� आ>ण गुfं�या आBे�माणे 

पूजे�यावेळी Wतला बांधनू ठेवTयाच ेकाय� मनोभावे पुढे चालू ठेवTयात आले.  

अनेक शतके गेल� आ>ण गु*ं�या अ�यासू �शFयांनी Qव[व4तापूण� uंथ �ल"हले aयात 4यांनी 

पूजे�या वेळी मांजराला बांधनू ठेवTया�या धा�म�क Qवधीच ेमह4व बारकाईने �ल"हले आहे. 

 

मरणो,तर व'E 

ऑEटोबर, १९१७: र�शयन राaयYांती घडून आल�. इWतहासाने एक नवे वळण घेतले. 

या कहाणीनुसार 4याच म"ह;यात र�शयन चच�ची एक बैठक बोलावल� गेल�. म4ृयुनतंर 

घालTयात येणाhया व�cा�या रंगावर खपू वादQववाद झाला. काह�ंना पांढरा रंग हवा होता तर 

काह�ंना जांभळा.  



Yांतीम3ये भाग घेणे हे धा�म�क बैठक आयोिजत करTयापेgा जा�त कटकट�च े होते. 

शजेाhया�या भांडणात भाग घेTयापेgा �ाथ�ना करणे जा�त सोपे आहे.  

 

डँडले�ऑन 

एका माणसाला आपRया "हरवळीचा फार अ�भमान होता. 4या "हरवळीवर 4याला खपू मोyया 

�माणात डँडले�ऑनची काटेर� झुडूप उगवलेल� "दसल�. ती नFट करTयाच े4याने शEय Wततके 

�य4न केले. तर�ह� ती झुडुपे उगवतच रा"हल�.  

शवेट� 4याने शतेकL Qवभागाला पc �ल"हले. 4याने aया aया गोFट� वाप*न प"हRया हो4या 

4यांच ेवण�न क*न पcा�या शवेट� 4याने �ल"हले, “आता मी काय करावे?” 

काह� "दवसांनी उ4तर आले, “आHह� तुHहाला असे सुचवतो कL तुHह� 4यां�यावर �ेम करTयास 

�शका.” 

मला मा7या "हरवळीचा इतका अ�भमान होता कL मी पूण� शEतीनीशी डँडले�ऑन नFट 

करTयाचा �य4न केला होता. 4यामुळे 4यां�यावर �मे करणे सोपे नDहते.  

मी रोज 4यां�याशी बोलणे सुf केले. �मc4वाच ेबोलणे. सुfवातीला ते रागावून गvप राह�ले. मी 

4यां�या QवfJ जे युJ पकुारले होते 4यामुळे त ेनाराज होते आ>ण 4यांचा  मा7यावर Qव1वास 

नDहता.  

पण एके "दवशी 4यांनी मा7याकड ेबघून ि�मतहा�य केले. आता 4यां�यावर कोणताह� ताण 

नDहता. ते खशु होते आ>ण आम�याम3ये �मc4व सुf झाले.  

माझी "हरवळ अथा�तच खराब झाल�. पण माझी बाग खपू आकष�क वाटत होती.  

तो हळूहळू आंधळा होत होता. 4यान े ते थांबवTयाचा खपू �य4न केला. aयावेळी 

औषधोपचारांनी हात टेकले तेDहा 4याने भावनां�या मदतीने लढायला सुfवात केल�. मी 4याला 

धाडस क*न सां?गतले, “मी तुला असे सुचवतो कL तू तु7या �ेम करायला �शक.” 

सुfवातीला तो नाराज होता. शवेट� जेDहा तो 4या�या अधं4वाशी संवाद साधायला तयार झाला 

तेDहा 4या�या श\दांम3ये कडवटपणा होताने. पण तो बोलत रा"हला. शवेट� 4या�या श\दातRया 

कडवेपणाची जागा सहानुभूती आ>ण कfणेने घेतल�. शवेट� तो "दवस उजाडला जेDहा 4याने 

�वतः�या अधं4वा�या खां[यावरती हात टाकला आ>ण Hहणाला, “मी तु7यावर �ेम करतो.” 4या 

"दवशी मी परत 4याला ि�मत करताना पा"हले.  

अथा�तच 4याची mFट� कायमची गेल�.  पण 4याचा चहेरा Xकती आकष�क बनला होता. 

 

 



बदल ूनकोस 

मी Xक4येक वष� मान�सक Qवकारांनी Qपडीत होतो. ?चतंातूर, उदास आ>ण �वाथl. �4येक जण 

मला सांगत राह�ला कL तू �वतःम3ये बदल घडव.  

मला 4यांची चीड यायची पण मी 4यांच ेऐकायच ेठरवले आ>ण �वतःम3ये बदल घडवायचा 

�य4न केला. पण मी Xकतीह� �य4न केला तर� त ेशEय झाले नाह�.  

सवा�त जा�त दःुख कशाच ेDहायच ेतर इतरां�माणेच माझ ेजवळच े�मc देखील �वतःला बदल 

Hहणून मला सांगत राह�ले. 4यामुळे मला दबुळे आ>ण सापMयात अडकRयासारखे वाटले.  

एके "दवशी तो Hहणाला, “बदलू नकोस. तू जसा आहेस तसा मी तु7यावर �मे करतो.” 

ते श\द मा7या कानांना संगीता�माणे भासले: बदलू नकोस. बदलू नकोस. ... तू जसा आहेस 

तसाच मी तु7यावर �ेम करतो.” 

मला शांत वाटले आ>ण अचानक मी बदललो. 

मी बदललो का नाह� या�यावर न अवलंबून राहता मा7यावर �ेम करणारा भेटेपयeत मी खhया 

अथा�ने बदललो नाह� हे मला आता समजले. ई1वरा, तू मा7यावर असेच �मे करतोस का? 

 

माझा GमE 

"दनारचा मुलगा म�लक 4या�या शजेार� राहणाhया तfणा�या दरुाचार� वागTयामुळे Dय?थत 

होता. कोणीतर� दसुर� DयEती 4या बाबतीत काह� तर� करेल या आशेने खपू "दवस 4याने 

4या�या बाबतीत काह�च केले नाह�. पण जेDहा 4याच े वागणे सहनशEती�या पल�कड े गेले 

तेDहा शवेट� म�लक 4या�याकड ेगेला आ>ण 4याला 4याच ेवागणे बदलायला सां?गतले.  

4या तfणाने शांतपणे सां?गतले कL तो सुलतानाचा मुलगा आहे 4यामुळे 4याला हवे तस े

वागTयापासून कोणी रोख ूशकत नाह�.  

“मी �वतःच जाऊन सुलतानाकड ेतYार कर�न.” म�लक Hहणाला. तfण Hहणाला, “4यां�याकड े

जाणे Hहणजे वेळ वाया घालावTयासारखे आहे कारण ते काह� 4यांच ेमन बदलणार नाह�त.” 

“मग मी तुला अRला�या भरवशावर सोडतो. म�लक Hहणाला. “अRला,” तfण Hहणाला, “फारच 

दयाळू आहे 4यामुळे तो काह� मला �शgा करणार नाह�.” 

म�लक हार �वीका*न Wनघून गेला. काह� "दवसांनी 4या तfणाची इतकL अ�WतFठा झाल� कL 

4या�याQवfJ लोक खवळून उठले. म�लकने 4याला रागावTयाचा Qवचार केला. 4या तfणा�या 

घर� जाताच म�लकला आवाज ऐकू आला, “4याला हात लाऊ नकोस. तो मा7या आ<याखाल� 

आहे.” म�लक घाबरला व तो 4या तfणाला काह�च बोलू शकला नाह�.  



तो तfण म�लकला Hहणाला, “आता तू का आला आहेस? 4याने Qवचारले?” मी तुला 

रागवायला आलो होतो. पण र�4यात मला एक आवाज ऐकू आला कL तू ई1वरा�या 

कृपाmFट�खाल� आहेस.” 

हे ऐकून तो तfण �त\ध झाला. “असे Hहणणारा माझा �मc होता का?” 4याने Qवचारले. हे 

झाRयावर म�लक Wतथनू Wनघून गेला. अनेक वषाeनी तो तfण म�लकला मEकेला भेटला. 4या 

आवाजाचा 4या�यावर असा काह� जादभूरा प9रणाम झाला कL तो आपल� सगळी धनदौलत 

सोडून भटकणारा मुशाफLर बनला. “मी इथे मा7या �मcाला शोधायला आलो आहे.” तो 

म�लकला Hहणाला आ>ण नंतर तो मरण पावला.  

ई1वर पापी माणसांचा �मc आहे. हे वाEय भयानकपण आहे नी �भावीपण. एक "दवस मी 

�वतः�या बाबतीत ते लागू क*न पा"हले. मी Hहणालो, “भगवान खपू दयाळू आहे आ>ण तो 

माझ ेसगळे पाप माफ करेल.” तेDहा मला मा7या आयुFयातल� एक चांगल� बातमी ऐकायला 

�मळाल�.  

 

आHह� तीन आहोत आ/ण तुHह�ह� तीन आहात 

धम�गुfंच े जहाज एका लांब�या बेटावर थांबले तेDहा 4यांनी आपला वेळ शEय Wततका 

स4कारणी लावTयाचे ठरवले. ते समुpXकनाhयावर चालत गेले. Wतथे 4यांना तीन कोळी जाळे 

दfु�त करत असलेले "दसले. मोडEयातोडEया इंuजीम3ये 4यांनी सां?गतले कL Xक4येक 

वषाeपूवl धम��चारकांनी 4यांना >01चन धमा�ची "दgा "दल� होती. एकमेकांकड ेबोट दाखवत ते 

अ�भमानाने Hहणाले, “आHह� >01चन आहोत.”  

धम�गु* �भाQवत झाले. 4यांना ई1वराची �ाथ�ना येते का? 4यांनी ती कधीच ऐकल� नDहती. 

धम�गु*ंना धEका बसला. 

“जेDहा तुHह� �ाथ�ना करता तेDहा तुHह� काय Hहणता?” 

“आHह� आकाशाकड ेडोळे लावतो आ>ण �ाथ�ना करतो. आHह� तीन आहोत आ>ण तू पण तीन 

आहेस. आम�यावर दया कर.” धम�गु* या बाळबोध आ>ण सा3या �ाथ�नेने हेलावून गेले. 

Hहणून 4यांनी 4यांना ई1वराची �ाथ�ना कशी करायची ते �शकवTयात पूण� "दवस खच� केला. ते 

कोळी काह� फार हुशार Qव[याथl नDहते. पण 4यांनी 4यां�याकडून पूण� �य4न केले. दसुhया 

"दवशी धम�गु* 4या बेटाव*न समाधानाने गेले कारण ते कोळी पूण� �ाथ�ना अचकूपणे Hहणत 

होते.  

काह� म"ह;यांनंतर 4यांच े जहाज पु;हा 4या बेटाजवळून जात होते.  सं3याकाळची �ाथ�ना 

Hहणत धम�गु* जहाजा�या डकेवर फेhया मारत होते. 4यांना �ाथ�ना नीट न Hहणता येणाhया 



4या तीन कोMयांची आठवण झाल�. 4यां�यावर घेतलेRया कFटांची आठवण होऊन ते �वतःवर 

खशु झाले. अचानक 4यांना पूवwकडून जहाजा�या "दशनेे येणारा �काश "दसला आ>ण ते 

आ1चय�चXकत होऊन बघू लागले. 4यांना तीन आकृ4या पाTयाव*न चालत येताना "दसRया. 

कvतानाने जहाज थांबवले आ>ण सगळेजण हे m1य बघTयासाठ� जहाजा�या कठkयाव*न 

डोकावू लागले.  

4या आकृ4या Hहणजे धम�गुfंच ेतीन कोळी होते. “qबशप” ते उ[गारले, “आHहाला तुमच ेजहाज 

इथनू जात असRयाच ेऐकू आले. Hहणून आHह� घाई घाईने तुHहाला भेटTयासाठ� आलो.” 

“तुHहाला काय हवे आहे?” आ1चय�चकLत झालेRया धम�गु*ंनी Qवचारले. 

“qबशप” ते Hहणाले, “आHहाला माफ करा. आHह� ती संुदर �ाथ�ना Qवसरलो. आHह� Hहणतो: 

आम�या आकाशातRया बापा, तुझ े नाव पQवc आहे, तुझ े राaय.... आ>ण नंतर आHह� 

Qवसरलो. आHहाला ती �ाथ�ना परत सांगा.” 

शुJ बनलेRया धम�गु*ंनी उ4तर "दले, “मा7या �मcांनो तुम�या घर� परत जा आ>ण तुHह� 

aया वेळी �ाथ�ना कराल 4या �4येक वेळी Hहणा, “आHह� तीन आहोत आ>ण तू तीन आहेस.  

 

�ाथ&ना धोकादायक अस ूशकत े

�शराज�या सुफL संतांना पुढ�ल Xक�सा फार आवडायचा-  

मा7या एका �मcाला 4याची बायको गभ�वती असRयाचा खपू आनंद झाला. 4याला मुलगा 

Dहायला हवा होता. 4याकरता 4याने देवाला बरेच नवस केले.  

4या�या बायकोने मुलाला ज;म "दला. मा7या �मcा�या आनंदाला पारावार रा"हला नाह�. 4यान े

सगMया गावाला मेजवानी "दल�.  

काह� वषाeनंतर मEकेव*न परत येताना मी मा7या �मcा�या गावाव*न चाललो होतो तेDहा 

मला समजले कL तो तुfंगात आहे.  

“काय झाले?” मी Qवचारले. 

4या�या मुलाने दा*�या नशते एका माणसाचा खनू केला आ>ण तो फरार झाला. Hहणून 

4या�या व|डलांना तुfंगात टाकले आहे.  

देवाकड े एकाच गोFट सतत मागत राहणे एका पर�ने कौतुका�पद आहे, पण Wततकेच 

जोखमीचहे� आहे. 

 

 

 



नारद 

"हदंूंच े मुनी नारद एकदा भगवान QवFणंु�या देवळात तीथ�याcलेा Wनघाले होते. एका Wनपुqcक 

दाHप4याने एका राcी 4यांना आसरा "दला. Wतथून याcकेरता Wनघताना तो गहृ�थ नारदांना 

Hहणाला, “तुHह� QवFणूची पूजा करणार आहात. 4यांना आHहाला एक अप4य देTयाची Qवनंती 

करा.” 

नारदांनी भगवानांना सा?गतले, “4या माणसावर कृपा करा आ>ण 4याला एक अप4य मुल होऊ 

[या. भगवान Hहणाले, “4या माणसा�या न�शबात संतान नाह�.” मग नारद पुजाअचा� क*न घर� 

परत गेले.  

पाच वषाeनी नारद पु;हा 4याच याcलेा Wनघाले व या वेळीह� 4यांनी 4याच अग4यशील 

दाHप4याचा आदराWत}याचा लाभ घेतला. यावेळी 4यांना झोपडी�या दारात दोन लहान मुले 

खेळताना "दसल�.  

“ह� कोणाची मुले आहेत?” नारदांनी Qवचारले. “माझी.” तो माणूस Hहणाला. 

नारद आ1चय�चकLत झाले. तो माणूस पुढे Hहणाला, “तुHह� गेRयानंतर पाच वषाeपूवl गावात 

एक सं;यासी आला होता. ते राcी आम�या घर� रा"हले आ>ण दसुhया "दवशी जाTयापूवl 4यान े

मा7या बायकोला आ>ण मला आशीवा�द "दला. आ>ण ह� 4यां�या आशीवा�दाची फळे आहेत. 

दसुhया "दवशी देवळात गेRयावर नारद गाभाhयासमोर जाऊन ओरडला, “तुHह� मला सां?गतले 

होते ना कL 4या माणसा�या न�शबात मुले नाह�त Hहणून? 4याला आता दोन मुले आहेत.” 

हे ऐकRयावर भगवान मोyयाने हसले. “हे 4या सं;याशाच े कतु�4व "दसतंय.” त े Hहणाले, 

“Wनयतीम3ये बदल घडवTयाची ताकद संतांम3ये असते.” 

हे लjना�या मेजवानी�या वेळेला समजले जेDहा येशू�या आईने Wनयती�या इ�छेQवfJ 

4या�याकडून एक चम4कार करवला. 

 

नाणेफेकBतील ;नयती 

जर� शc�ूया दहा सैWनकांमागे 4या�याकड ेएकच सैWनक होता तर� जपानी जनरल नाबुनागा 

यांनी शcवूर हRला करायच ेठरवले. 4यांना खाcी होती कL 4यांचा Qवजय होईल. पण 4यांच े

सैWनक घाबरले होते.  

युJावर जाताना त े�शटंो येथील आ<मात थांबले. आ<मात �ाथ�ना केRयानंतर बाहेर येवून त े

Hहणाले, “मी आता एक नाणे उडवतो. जर छापा आला तर आपण िजंकू आ>ण काटा आला तर 

परािजत होऊ. आता आपल� Wनयती काय आहे ते समजेल.  



4यांनी नाणे उडवले आ>ण छापा आला. ते बघून सैWनकांना इतका जोश आला कL 4यांनी 

शcलूा पूण�पणे ने�तनाबूत केले.  

दसुhया "दवशी नेबुनाकांचा सेवक Hहणाला, “कोणीह� Wनयती बदलू शकत नाह�.” 

“बरोबर आहे.” नेबुनाकांनी 4याला दो;ह� बाजंूना छापा असणारे नाणे दाखवले.  

Wनयती कोण घडवत?े 

 

पावसाकरता पसेै देणे 

aयावेळी मनोQवकार असणार� DयEती मदतीकरता येते 4यावेळी Eव?चतच 4याला उपचार 

क*न हवे असतात कारण उपचार ह� वेदनादायक गोFट आहे. 4याला खरे काय हवे असते तर 

4या�या मनोQवकारांपासून मुEती �मळवणे. 4याकरता तो चम4काराची वाट बघत असतो- 

वेदनार"हत उपचार. 

4या वJृ माणसाला जेवणानंतर पाईप ओढायला फार आवडायचा. एका राcी 4या�या बायकोला 

काह�तर� जळTयाचा वास आला आ>ण ती ओरडल�, “अहो हे काय केलत तुHह�? तुम�या 

�मशांना आग लागल� आहे.” “मला मा"हती आहे.” तो वJृ माणूस रागाने Hहणाला, “तुला "दसत 

नाह� का कL मी पावसासाठ� �ाथ�ना करतोय.” 

 

अपंग को@हा 

अरब संताची दंतकथा –  

एक माणूस जंगलातून जाताना 4याला एक कोRहा "दसला. 4याला पाय नDहते 4यामुळे तो 

कसा जगत असेल असा �1न 4या माणसाला पडला. तेDहा 4याला एक वाघ तoडात �शकार 

घेऊन येताना "दसला. 4यातले हवे तेवढे 4या वाघाने खाRले आ>ण उरलेले सगळे 4याने 

कोR�यासाठ� ठेवले.  

दसुhया "दवशीह� देवाने वाघाला कोR�यासाठ� खाणे घेऊन पाठवले. तो माणूस देवा�या 

महानतेचा Qवचार क* लागला. “मी पण एका कोपhयात पडून राह�न आ>ण देव माझे पोट 

भरेल.‘ 

तो म"हनाभर असा पडून रा"हला आ>ण जवळ जवळ मरायला टेकला. 4यावेळी 4याला एक 

आवाज ऐकू आला, “तू चकुL�या मागा�ने जात आहेस. स4य बघTयासाठ� डोळे उघड. वाघासारखे 

वाग, कोR�यासारखे नाह�.” 



र�4यावर 4याला एक नागड,े भुकेजलेले आ>ण थडंीनी थरथर कापत असलेले मुल "दसले. 

4याला राग आला आ>ण तो देवाला Hहणाला, “तू हे का घडू देतो आहेस? तू काह� करत का 

नाह�स?” 

देवाने उ4तर "दले नाह�. 4या राcी तो अचानक Hहणाला, “मी नEकLच काह�तर� केले आहे. मी 

तुला ज;माला घातले आहे.  

 

अ\नदेवता  

ई1वराने प}ृवीला भेट [यायच ेठरवले. भेट�आधी पाहणी करTयासाठ� 4याने देवदतूाला पाठवले. 

देवदतुाने अहवाल आणला: “बहुसं{य जण उपाशी आहेत आ>ण अनेक जण बेरोजगार आहेत.” 

ई1वराने Qवचारले, “तर मग मी भूकेलेRयांसाठ� अ;न आ>ण बेरोजगारांसाठ� कामा�या fपात 

ज;म घेईन.” 

पाच Gभ=ू 

नवीन लोकांना �श�gत करTयासाठ� हुशार आ>ण पQवc �भgु पाठवा अशी मागणी द�gणे�या 

लामांनी उ4तरे�या महान लामांकड ेकेल�. महान लामांनी एका ऐवजी पाच �भgु पाठवले याचे 

सवाeनाच आ1चय� वाटले. याब@ल aयांनी Qवचारले 4यांना ते गूढपणे Hहणाले, “लामापयeत 

4यापैकL एक जण जर� पोचला तर� नशीब.” 

4या पाच जणां�या गटान ेकाह� "दवस �वास केRयावर 4यां�याकड ेएक Wनरोvया पळत आला 

आ>ण Hहणाला, “आम�या गावातला पुजार� मरण पावला आहे. 4याची जागा घेTयासाठ� 

आHहाला कोणीतर� हवे आहे.” त ेगाव आनंददायी वाटत होता आ>ण पुजाhयाचा भरपूर पगार 

होता. एका �भgुचा �वाथ� जागा झाला. “मी जर या गावातRया लोकांची सेवा केल� नाह� तर 

मी खरा बौJच नाह�.” आ>ण तो Wतथेच थांबला.  

काह� "दवसांनंतर ते एका राजा�या राजवाkयात पोचले. राजाला 4यां�यापैकL एकजण आवडला. 

“आम�याबरोबर रहा,” राजा Hहणाला, “मा7या मुल�बरोबर तुझ ेलjन होईल. आ>ण मी मेRयावर 

तू राजा होशील.” 4या �भgुला राज�सहंासनाचा मोह पडला आ>ण तो Hहणाला, “धमा�ची सेवा 

करTयाची ह� संधी मी जर घेतल� नाह� तर मी खरा बौJच नाह�.” तो सु[3धा 4यां�यामधनू 

गळला.  

एके राcी डoगराळ भागात असलेRया एकमेव झोपडीत ते पोचले. Wतथे एका सुंदर मुल�ने 4यांचे 

आदराWत}य केले आ>ण ते आRयाब@ल ई1वराच े आभार मानले. पव�तावर�ल दरोडखेोरांनी 

Wत�या आईव|डलांना ठार मारले होत.े ती मुलगी भयभीत झाल� होत आ>ण एकट�च रहात 



होती.  दसुhया "दवशी WनघTयाची वेळ आRयावर 4यां�यापैकL एका  �भgुने जाह�र केले, “मी 

आता इथेच राह�न. मी जर या मुल�वर अनुकंपा दाखवल� नाह� तर मी खरा बौJच नाह�.” 

उरलेले दोनजण एका बौJ गावाजवळ पोचले. WतथRया गावकhयांनी एका "हदं ू त4वBा�या 

�भावामुळे �वतः�या धमा�च े पालन करTयाचे सोडून "दRयाच े बघून 4यांना सखेद धEका 

बसला. 4यां�यापैकL  एक जण Hहणाला, “मी भगवान बुJांच ेआ>ण या लोकांच ेदेणे लागतो. मी 

4यांना 4यां�या धमा�कड ेपरत वळवेन.  

शवेट� पाचवा �भgू द�gणे�या लामापयeत पोचला.  

मी अनेक कारणांनी देवापासून दरू पळत असतो: पुजाQवधींची नवीन आखणी करणे, चच�चे 

�व*प बदलणे, धम�uंथांचा अ�यास अ[ययावत करणे आ>ण त4व?चतंन करणे. धा�म�क कृती 

करणे ह� ई1वरापासून सुटका �मळवTयासाठ� माझी आवडती गोFट आहे. 

 

नोकर� 

प"हRया अज�दाराने �वेश केला.  

“तू aया नोकर�करता अज� केला आहेस ती तुला देTयाआधी आHह� तुझी एक सोपी पर�gा 

घेणार आहोत. कळल ना?” 

“हो.” 

बर. दोन अ?धक दोन Xकती?” 

“चार” 

दसुरा अज�दार आला. 

“तू चाचणीकरता तयार आहेस का?” 

“हो.” 

“ठ�क आहे. दोन अ?धक दोन Xकती?”  

जस व9रFठ Hहणतील तसं.” 

दसुhया अज�दाराला नोकर� �मळाल�.  

�थम काय येते? सव�मा;य कRपना कL स4य? 

 

Dदओजेनेस 

त4वB "दओजेनेस जेवताना tेड आ>ण मसुराची डाळ खात होता. 4याला अर�ि�तपस या 

त4वBाने पा"हले. तो राजाची हांजीहांजी क*न आरामाच ेआयुFय जगत होता. 

अर�ि�तपस Hहणाला, “राजाला शरण जा. मग तुला मसुरावर जगावे लागणार नाह�.” 



"दओजेनेस Hहणाला, “मसुरावर जगायला �शक Hहणजे तुला राजाची खशुामत करTयाची गरज 

राहणार नाह�.” 

 

उभे राहा आ/ण नजरेत या  

aयावेळी कृ1चवेने जाह�रपणे �तॅल�नवर दोषारोप केले, 4यावेळी कॉuेस हॉलमधील कोणीतर� 

Hहटले, “aयावेळी 4या Wनरपराध लोकांची क4तल केल� गेल� 4यावेळी कॉsेड कृ1चवे तुHह� कुठे 

होता?” 

कृ1चवे थांबले. 4यांनी सभागहृात नजर Xफरवल� आ>ण Hहणाले, “हे जो कोणी बोलला तो 

कृपया उभा राह�ल का?” 

सभागहृातला तणाव वाढला. कोणीह� जरासुJा हालचाल केल� नाह�.  

कृ1चवे Hहणाले, “ठ�क आहे. तू जो कोणी आहेस, तलुा तु7या �1नाच ेउ4तर �मळालेच असले. त ू

आ4ता aया ि�थतीत आहेस नेमEया 4याच ि�थतीत तेDहा मी होतो.  

 

स,याच ेदकुान 

एका दकुानाला जेDहा मी ‘स4याच ेदकुान’ अशी पाट� पा"हल� तेDहा माझा �वतः�या डोMयांवर 

Qव1वासच बसेना.  

QवYेती अ4यंत नs होती, “ तुHहाला कोण4या �कारच ेस4य खरेद� करायचे आहे? अध�वट का 

पूण�?” “अथा�तच पूण� स4य. कोणतीह� फसवणूक नाह�, कोणतीह� बतावणी नाह�, कोणतेह� 

कारणमीमांसा नाह�. मला माझ ेस4य संपूण�पणे कोण4याह� भेसळी�शवाय हवे आहे.” Wतने मला 

दकुाना�या दसुhया भागात जायला सां?गतले. 

WतथRया QवYे4याने Xकंमती�या नामफलकाकड ेबोट दाखवले. “सर, 4याची Xकंमत खपू जा�त 

आहे.” तो Hहणाला. “Xकती आहे?” मी Qवचारले. Xकतीह� Xकंमत असल� तर� संपूण� स4य 

�मळवायचचे असा Wन1चय क*न मी Qवचारले. “तुमची सुर�gतता, सर” तो Hहणाला.  

मी जड _दयाने बाहेर आलो. मला अजूनह� मा7या अनु4तर�त <Jांची सुर�gतता हवी आहे. 

 

अ<ंद र'ता 

ई1वराने लोकांना ज�मनीवरच ेपाणी पूण�पणे शोषून घेणाhया भूकंपाची आगाऊ सूचना "दल� व 

सां?गतले कL 4या पाTयाऐवजी जे दसुरे पाणी येईल 4यामुळे सवाeना वेड लागेल.  

फEत �ेQषतान ेई1वराची सूचना गांभीया�ने घेतल�. 4याला मरेपयeत परेुल एवढा पाTयाचा साठा 

4याने पव�तावर�या 4या�या गुहेत क*न ठेवला.  



अथा�तच भूकंप झाला. प"हले पाणी नाह�से झाले आ>ण न[या नाले नवीन पाTयाने भ*न गेले. 

काह� म"ह;यांनंतर �ेQषत खाल� मैदानात आला. खरोखर �4येकला वेड लागले होते. 4यांनी 

4या�यावर हRला केला कारण 4यांना वाटले कL तो वेडा आहे.  

4यामुळे �ेQषत परत पव�तावर गेला. आपण पाणी साठवून ठेवले आहे याचा 4याला आनंद 

झाला. पण 4याला एकटेपणा सहन होईना. Hहणून तो परत मैदानावर गेला. पण तो 

इतरांसारखा नाह� Hहणून परत तो इतरांकडून नाकारला गेला.  

शवेट� �ेQषत मोहाला बळी पडला. साठवलेले सगळे पाणी 4याने टाकून "दले आ>ण तो 

इतरांबरोबर नवीन पाणी vयायला आ>ण इतरांसारखाच वेडा झाला.  

स4याकड ेजाTयाचा माग� अfंद असतो. तो तुHहाला एकPयालाच चालवा लागतो.  

 

खोटारडा 

तो कोण4यातर� �कारचा नवा धम� होता. �ौढ ि�cयांवर 4याने लg क̂"pत केले. 4यां�यापैकL 

एका वE4या�या अगंावर फेटा आ>ण लंगोट��शवाय कोणतेच कपड े नDहते. मनाची 

अ?धभौतीकावर Xकती स4ता आहे हे 4याने खपू भावना�धान होऊन सां?गतले. 

�4येकजण मंcमुjध होऊन ऐकत रा"हला. शवेट� तो वEता मा7यापुढे येउन उभा रा"हला. 

4या�या शजेारचा माणूस 4या�याकड े वळला आ>ण मोyया आवाजात कुजबुजत Hहणाला, 

“तुHह� जे Hहणता कL शर�राला काह�च संवेदना होत नाह� आ>ण मनाला सव� वेदना होतात 

यावर तुमचा �वतःचा Qव1वास आहे का? 

“अथा�तच.” तो खोटारडा WनFठेने Hहणाला.  

“मग’” 4याचा शजेार� Hहणाला, “तुला मा7याबरोबर जागांची अदलाबदल करायला काह�च हरकत 

असायच ेकारण नाह�. मी दFुकाळी भागात राहतो.” 

मी जे �शकवतो ते आचरणात आणTयाचा �य4न मी का क*? मी जे आचरतो तेच फEत मी 

�शकवले तर माझा खोटारडपेणा कमी होईल.  

 

'वSनातला करार 

सकाळी नउ वाजता नसf@ीन गाढ झोपला होता. सूय� डोEयावर आला होता, पgी झाडावर गात 

होते आ>ण ;याहार� थडं होत होता. Hहणून 4या�या बायकोने 4याला उठवायच ेठरवले.  

तो रागाने उठला. “तू मला आ4ता का उठवलस?” तो ओरडला. 

“सूय� वर आला आहे.” ती Hहणाल�, “पgी झाडावर गात होत ेआ>ण तुमची ;याहार� थडं होत 

होती.” 



“;याहार� गेल� खkkयात. मी करोडो तोळे सो;याच ेकरार करत होतो.” 

अस Hहणून 4याने करोडो तोळे सो;याच ेभंगलेले �वvन परत �मळवTयासाठ� डोळे �मटले.  

आता नसf@ीन 4या कंcाटात फसवणूक करत होता आ>ण 4याचा Dयवसायातील भागीदार 

जुलुमी होता.  

परत �वvन बघायला लागRयावर जर 4याने फसवणूक करणे थांबवले तर तो संतच बनेल.  

जर 4याने जुलुम करणाhया लोकांपासून इतरांना मुEत केRयास तो �वातंxयवीर ठरेल.  

जर म3येच 4या�या लgात आले कL तो �वvन बघत आहे तर 4याला जाग येईल. Bानी 

बनेल. जर तुHह� अजूनह� झोपलेले असाल तर तुHह� संत आहात का �वातxंयवीर? 

 

ठNक आहे, ठNक आहे 

एका गावातील मुलगी कुमार� माता बनल�. Wतला मारहाण केRयानंतर Wतने मुला�या व|डलांच े

नाव सां?गतले : गावा�या वेशीबाहेर राहणारे झने गुf.  

गावकर� गुfं�या घरात घसुले. 4यां�या ?चतंनात उJटपणे Qवbन आणून 4याना दां�भक Hहणून 

दोष "दला. 4यांना मुलाला ठेवून bयायला सां?गतले. गुf फEत एवढेच Hहणाले, “ठ�क आहे, ठ�क 

आहे”  

4यांनी बाळाला उचलून घेतले आ>ण शजेार� राहणाhया बाईला �वतः�या खचा�ने बाळाला 

सांभाळTयास ठेवले. 

अथा�तच यामुळे 4यांच ेनाव खराब झाले आ>ण 4यांच ेसव� �शFय 4यांना सोडून गेले.  

असे जवळ जवळ वष�भर चालले. शवेट� जेDहा 4या मुल�ला सहन होईना तेDहा Wतने कबूल केले 

कL ती खोटे बोलल�. मुलाच ेवडील शजेार�च रहात होते.  

गावकhयांनी मनापासून गु*ंची माफL मा?गतल� आ>ण मुल परत मा?गतले. गुf फEत एवढेच 

Hहणाले, “ठ�क आहे, ठ�क आहे.”  

Bान झालेला माणूस 

 

'वSनात वारलेल� मलेु 

लjनानंतर अनेक वषाeनी एका कोMयाला आ>ण 4या�या बायकोला मुलगा झाला. तो मुलगा 

4या�या आईव|डलां�या �मेाचा आ>ण अ�भमानाचा Qवषय होता. नंतर एकदा तो खपू आजार� 

झाला आ>ण औषधोपाचारावर खपू पैसे खच� क*नह� तो वारला. 

आईच े_दय द:ुखाने Qपळवटून गेले. व|डलां�या डोMयात माc "टपूसह� नDहता.  



4याला द:ुख न झाRयाब@ल बायकोने QवचारRयावर तो Hहणाला, “मला का रडू आले नाह� ते 

मी तुला सांगतो. काल राcी मला �वvन पडले कL मी राजा आहे आ>ण आठ धFटपुFट मुलांचा 

बाप आहे आ>ण मला अचानक जाग आल�. आता मला मोठ� शंका येते आहे कL मी 4या 

मुलांकरता रडू का या?” 

 

सोनेर� ग<ड 

एका माणसाला गfडाच ेअडं ेसापडले. 4याने ते अडंी उबवणाhया कoबडीखाल� ठेवले. कoबडी�या 

QपRलांबरोबर अkंयातून गfडाच े QपRलू बाहेर आले आ>ण 4यां�यासारखेच वाढू लागले. ते 

4यां�यासारखेच Eलाक Eलाक क* लागले. Xकड े शोधTयासाठ� जमीन उक* लागले, पंख 

फडफडवून थोkयाफार अतंरावर उडू लागले.  

अनेक वषw गेल�. आता तो गfड मोठा झाला होता. एकदा 4याला आकाशात एक ऐटबाज पgी 

उडताना "दसला. 4याने पंखांची थोडीशीच हालचाल क*न वाhया�या "दशेQवfJ एक डौलदार 

?गरकL घेतल�. 

मंcमुjJ होऊन गfडाने Qवचारले, “हा कोण आहे?” 

“तो आहे पiयांचा राजा, गfड.” शजेार� Hहणाला. “तो आकाशात Qवहार करणारा आहे आ>ण 

आपण ज�मनीवर राहणार� कoबडीची QपRले.” 

असा तो गfड कoबडीच े QपRलू Hहणून जगला आ>ण कoबडीच े QपRलू Hहणून मेला. कारण 

4याला वाटले तो तेच आहे. 

 

बदकाच े>प@ल ू

सुफL संत शामस-ए-ताtीझी �वतःब@ल पुढ�ल गोFट सांगायचा- 

लहानपणापासून मला चYम समजले जायच.े मला कोणीच समजून bयायच े नाह�. माझ े

�वतःच ेव|डलच मला Hहणाले, “वेkया�या हॉि�पटलम3ये ठेवTयाएवढा त ूवेडा नाह�स आ>ण 

इतकाह� शांत नाह�स कL तुला एखा[या आ<मात ठेवावे. मी आता तुझ ेकाय क*?” 

मी उ4तर "दले, “एका कoबडी�याखाल� एक बदकाच ेअडं ेठेवले. अkंयातून बदकाचे QपRलू बाहेर 

आRयावर ते कoबडीबरोबर तMया�या काठापयeत आले आ>ण सरळ पाTयात गेले. qबचार� 

कoबडी काठावरच कलकलाट करत रा"हल�. बाबा, मी महासागरात उडी घेतल� आहे आ>ण तेच 

आता माझ ेघर आहे. तुHह� काठावरच राहायच ेठरवले आहे हा माझा दोष आहे का?” 

 

 



Gमठाची बाहुल� 

�मठाची बाहुल� हजारो मैलांचा �वास क*न समुpा�या काठावर येऊन थांबल�.  

एवढा मोठा pव हलताना पाहून ती आ1चय�चXकत झाल�. यासारखे काह� Wतने पूवl कधी 

बWघतलेच नDहते.  

“आत ये आ>ण बघ.” समुp ि�मत क*न Hहणाला.  

Hहणून मग बाहुल� आत गेल�. ती िजतकL आत जाईल WततकL ती Qवरघळत चालल� होती. 

शवेट� ती फEत ?चमुटभर उरल�. ती शवेटची ?चमुट QवरघTयापुवl ती Qव�मयाने Hहणाल�, 

“आता मला समजले कL मी कोण आहे.” 

“कोण आहेस तू?” �मठाची बाहुल� समुpाला Hहणाल�.  

 

मी कोण आहे? 

नैशापुर�या अ4तारने सां?गतलेल� गोFट- 

Q�यकराने �ेयसीचा दरवाजा खटखटवला.  

“कोण आहे?” �ेयसी आतनू Hहणाल�. 

“मी आहे.” Q�यकर Hहणाला.  

“चालता हो. या घरात तू आ>ण मी राहू शकत नाह�.” 

Q�यकर परत गेला आ>ण Xक4येक वषw �ेयसी�या श\दांवर Qवचार करत रा"हला. तो परत आला 

आ>ण 4याने परत दरवाजा  खटखटवला. 

“कोण आहे?”  

“तू आहेस.” 

दरवाजा ताबडतोब उघडला. 

 

बोलका >�यकर 

Q�यकराने 4या�या सुटाला Xक4येक म"हने अयश�वीपणे इ�cी करत रा"हला. तो Wत�याकडून 

नाकारTयाची वेदना Xक4येक "दवस सहन करत होता. अखेर 4या�या �ेयसीने होकार "दला. “या 

"ठकाणी, या वेळी ये.” ती Hहणाल�. 

अखेर तो 4या�या �ेयसी�या शजेार� बसलेला होता. काह� म"ह;यांपासून �ल"हत असलेRया 

�ेमपcांचा ग�ा 4याने काढला. 4या पcांम3ये ती~ �ेमभावना आ>ण आसEती DयEत  केलेल� 

होती. तो ती मोyयाने वाच ूलागला. अशी Xक4येक �मWनटे गेल�. तो पुढे पुढे वाचतच रा"हला.  



शवेट� ती बाई ओरडल�, “कसला ब}थड डोEयाचा आहेस तू? ती पc े तु7या ती~ इ�छेतून 

Wनमा�ण झाल�. पण आता मी तु7याबरोबर आहे आ>ण तू माc तु7या हा�या�पद पcांमधेच 

अडकला आहेस.” 

“मी इथे तुम�या सोबत आहे.” ई1वर Hहणतो, “आ>ण तू मनात मा7याब@ल Qवचार करत 

राहतोस, मा7याब@ल बोलत राहतोस आ>ण तु7या पु�तकांम3ये मला शोधत राहतोस. तू जरा 

गvप बसलास तरच तुझ ेमा7याकड ेलg जाईल?” 

 

‘मी’ पणाचा ,याग करणे 

�शFय: मी माझी सेवा तुHहाला अप�ण करायला आलो आहे.  

गुf: जर तू ‘मी’ पणा सोडशील तर सेवा Wनि1चतच करता येईल. 

तू जर ग9रबांच ेपोट भरTयासाठ� तु7या कड�या सगMया व�तूंचा 4याग करशील, तुझ ेशर�र 

>झजवशील, आ>ण �ेमाचा 4याग करशील तर सेवा करता येईल. 

तुम�याकड�या व�तू तशाच ठेवा आ>ण ‘मी’ पण सोडा. तुमच ेशर�र जाळू नका, अहं जाळा. �मे 

आपोआपच Wनमा�ण होईल.  

 

काह�च नाह�चा ,याग करा 

�शFय: मी तुम�याकड ेकाह�च न घेता आलो आहे.  

गुf: ते ताबडतोब टाकून दे. 

�शFय: पण मी ते कसे टाकू शकतो जे काह�च नाह�ये. 

गुf: तर मग ते तु7याजवळ बाळग. 

तुम�याकडच ेकाह�च नसणे हे तुम�याकडचा सव�न मौRयवान ठेवा असू शकतो. 

 

झने गु< आ/ण /^2चन 

एक >01चन माणूस झने धम�गु*ंना भेटायला गेला आ>ण Hहणाला, “मला तुम�यासाठ� सम�न 

ओन द माउंट वाचायची परवानगी [या.” 

“मी ते आनंदाने ऐकेन.” गुf Hहणाले.  

4या  >01चन DयEतीने एक वाEय वाचले आ>ण वर पा"हले. गुf हसले आ>ण Hहणाले, “जो 

कुणी हे वाEय  बोलला असेल तो नEकLच Bानी माणूस असणार.” 

हे ऐकून ती >01चन DयEती खशु झाल�. तो पुढे वाचत रा"हला. गु*ंनी 4याला मधेच थांबवले 

आ>ण Hहणाले, “हे श\द मानवा�या तारणकर4याकडून आले आहेत.” 



ती >01चन DयEती आनदं� झाल�. 4याने शवेटपयeत वाचन केले. गु*ंनी जाह�र केले, “दैव4वाचा 

�पश� झालेRया DयEतीने हा उपदेश केला आहे.  

4या >01चन माणसा�या आनंदाला पारावारच रा"हला नाह�. तेथनू जाताना 4याने Wन1चय केला 

कL परत इथे यायच ेआ>ण गु*ंना >01चन क*न bयायच.े  

परत घर� जाताना 4याला र�4यात येशू भेटला. “�भू,” तो उ4तेिजत �वरात Hहणाला, “तुम�यात 

दैव4व आहे हे मी 4या माणसाकडून आज वदवून घेतले.  

येशूने ि�मतहा�य केले आ>ण Hहणाला, “तुझा >01चन अहं सुखावTयापल�कड ेतुला याचा काह� 

दसुरा फायदा झाला का?”  

 

सतैानाला आराम 

एक �ाचीन >01चन दंतकथा: 

जेDहा ई1वरा�या पुcाला सुळावर चढवून मारTयात आले तेDहा तो तडक नरकात गेला व सव� 

पापी DयEतीना 4याने छळापासून सोडवले.  

4यामुळे सैतान आYंदनू रडू लागला कारण 4याला वाटले कL आता नरकात कोणी पापी माणूस 

येणारच नाह�.  

तेDहा ई1वर 4याला Hहणाला, “रडू नकोस. जे लोक �वतः चांगले नाह�त तर�ह� इतरांची Wनदंा 

करतात 4या सवाeना मी तु7याकड ेपाठवीन आ>ण मी परत येईपयeत नरक पु;हा भ*न जाईल. 

  

इतरांची ;नदंा करMयापे=ा झोपलेले चागंले 

�शराझचा सद� �वतःब@ल एक गोFट सांगायचा: 

�ाथ�ना आ>ण भEती मनोभावे करणारा मी एक धा�म�क मुलगा होतो. एका राcी पQवc कुराण 

मा7या मांडीवर घेऊन मी व|डलां�या बरोबर जागरण करत होतो.  

खोल�तले इतर लोक काह� वेळाने प̂गू लागले आ>ण थोkयाच वेळात झोपले. ते बघून मी 

वडलांना Hहणालो, "या झोपलेRया लोकांपैकL कोणीह� आपले डोळे उघडत नाह�ये का �ाथ�ना 

करत नाह�ये. एखा[याला वाटेल कL ते मेले का काय.” 

मा7या व|डलांनी उ4तर "दले, “अरे बाळा, इतरांची Wनदंा करTयापेgा तू झोपून गेलास तर मला 

जा�त आवडले.” 

 

 

 



Gभ=ू आ/ण 'Eी 

मठात जात असतांना दोन �भgंुना नद��या तीरावर एक अWतशय सुंदर �cी "दसल�. 

4यां�यासारखीच Wतलाह� नद� पार करायची होती. पण पाणी फार खोल होते Hहणून 

4यां�यापैकL एकाने Wतला आपRया खां[यावर घेतले.  

दसुhया �भgुला हा �कार अWतशय लaजा�पद वाटला. तो Wनयम मोडRयाब@ल दोन तास 

4याला रागवत रा"हला. : तो �भgू आहे हे तो Qवसरला का? एका �cीला �पश� करायच ेधाडस 

4याने केलेच कसे? आ>ण सवा�त कहर Hहणजे Wतला नद�पार उचलून ;यावे? लोक काय 

Hहणतील? 4याने �वतः�या पQवc धमा�ला का�ळमा फासला नाह� का? आ>ण बरच काह�. 

हे सव� ऐकणाhया �भgुने माc हे सव� बोलणे गांभीया�ने घेतले नाह�. दसुhया �भgु�या 

भाषणा�या शवेट� तो Hहणाला, “बंध,ू मी 4या �cीला नद��या पार सोडले. पण तू माc अजून 

Wतला ध*न ठेवले आहेस.” 

अरबी सुफL संत अबू हसन भुशंजा Hहणतात, “पापाची कृती ह� पाप करTयाची इ�छा आ>ण 

Qवचार यां�यापेgा कमी धोकादायक असते. एखा[या कृतीचा आनंद शर�राला घटकाभर �मळणे 

ह� एक गोFट आहे पण मनाने आ>ण _दयाने ते Qवचार सतत घोळवत ठेवणे ह� पूण�पणे 

वेगळी गोFट आहे. 

�4येक वेळी मी जेDहा दसुhयां�या पापाच ेQवचार घोळवीत बसतो तेDहा त ेQवचार घोळवTयाने 

मला �4यg पाप करणाhया माणसापेgा जा�त आनंद �मळतो.  

 

_दय>वकाराचा अ5याि,मक झटका 

टॅाम काकांच े _दय कमकुवत होते. 4यामुळे जेDहा 4यां�या कुटंुबाला समजले कL 4यांना 

वारसाहEकाने करोडो डॉलर �मळाले आहेत, तेDहा 4यांना वाटले कL जर ह� बातमी 4यांना 

समजल� तर 4यांना _दयQवकाराचा झटका येईल. Hहणून 4यांनी धम�ग*ंुची मदत bयायच े

ठरवले. धम�गु*ंनी आ1वासन "दले कL ते आव1यक ते सव� काह� करतील.  

“टॅाम, मला सांग पाहू, पाp� मफ� Hहणाले, “जर ई1वराने दयावंत होवून तलुा करोडो डॉलर "दले 

तर तू 4याच ेकाय करशील?” 

“फादर, मी 4यातले WनHमे चच�ला देईन.” हे ऐकून फादर मफ�ना झटका आला.  

aयावेळी एका उ[योगपतीला आपले साsाaय वाढQवताना _दयQवकाराचा झटका आला तर 

Hहणणे सोपे असते कL हा झटका 4याला लोभी आ>ण �वाथlपणामुळे आला आहे. पण जेDहा 

एखा[या धम�गु*ला ई1वराच ेसाsाaय वाढQवताना _दयQवकाराचा झटका येतो तेDहा तो सुJा  

स�यते�या बुर{याआड दडलेRया �वाथा�मुळेच आलेला असतो. तुHह� ई1वराच े साsाaय 



वाढवTयाचा �य4न करत आहात कL �वतःच?े वाढTयासाठ� साsाaयाला धEका देTयाची गरज 

नसते. तुमची ?चतंा तुHहाला फसवते, खरे का नाह�? 

 

येशलुा समजून घेणे 

नुकताच >01चन धम� �वीकारलेल� DयEती आ>ण 4या�या नाि�तक �मcाचा संवाद: 

“तर मग तू >01चन धम� �वीकारलास का?” 

“हो.” 

तर मग तुला येशुब@ल खपू मा"हती असेल. मला सांग कL तो कोण4या देशात ज;माला 

आला?” 

“मला मा"हती नाह�.” 

“जेDहा तो मेला तेDहा 4याच ेवय काय होते?” 

“मला मा"हती नाह�.” 

“4यांनी Xकती �वचने "दल�?” 

“मला मा"हती नाह�.” 

“तू >01चन धम� �वीकारला आहेस पण तुला येशबु@ल फारच थोडी मा"हती आहे.” 

“तुझ ेबरोबर आहे. मला 4या�याब@ल Xकती कमी मा"हती आहे हे बघनू मला लाज वाटते. पण 

मला हे मा"हती आहे; तीन वषाeपूवl मी दाfkया होतो. कजा�त बुडालो होतो. माझ ेकुटंुब तुटत 

होते. मा7या बायकोला आ>ण मुलांना मा7या घर� येTयाची भीती वाटायची. आता मी दा* 

सोडल� आहे. माझ ेसव� कज� Xफटले आ>ण आमच ेघर सुखी झाले. हे सव� येशूने केले. हे मला 

4या�याब@ल मा"हत आहे.” 

खरे समजून घेणे Hहणजे जे आपRयाला मा"हत आहे 4यामुळे प9रवत�न घडून येणे.  

 

येशचुा चहेरा 

बायबलम3ये संत Rयुक Hहणतो: 

Qपटर Hहणाला, “तू काय Hहणतो आहेस ते मला समजत नाह�.” हे तो बोलत असतानाच 

कoबडा आरवला. तेDहा येशूने सरळ 4या�या डोMयात पा"हले. Qपटर बाहेर गेला आ>ण रडला.  

मी 4या�याशी चांगले सबंंध ठेवू शकलो. मी 4या�याशी संवाद साधतो, 4याच ेआभार मानतो 

आ>ण मदतीची याचना करतो.  



पण मला नेहमीच या कRपनेने अ�व�थ वाटत असते कL 4याची अशी इ�छा असावी कL 

4या�याकड ेपहावे, आ>ण मी बघत नाह�. मी 4या�याशी बोलतो पण जेDहा तो मा7याकड ेबघत 

आहे असे मला वाटते तेDहा मी दसुर�कड ेबघतो.  

मला भीती वाटते कL मला aया�याब@ल प1चाताप वाटलेला नाह� अशा एखा[या पापाब@ल 

मला 4याच ेडोळे मा7यावर दोषारोप करताना "दसतील,. Xकंवा मागणी – 4याला मा7याकडून 

काह�तर� हवे असेल. 

एके "दवशी सगळा धीर एकवटून मी 4या�याकड े पा"हले. Wतथे दोषारोप नDहता. मागणी 

नDहती, डोळे फEत Hहणाले, “माझ ेतु7यावर �ेम आहे.” 

आ>ण Qपटर सारखेच मी बाहेर जाऊन रडलो. 

 

सो\याच ेअंड े

धा�म�क uंथातला एक उतारा: 

भगवान Hहणाले : एका शतेकhयाकड ेरोज एक सो;याच ेअडं े देणारे बदक होते. 4याची प4नी 

फार लोभी होती. रोज केवळ एक सो;याच ेअडं ेघेऊन Wतच ेसमाधान होईना. 4यामुळे सव� अडंी 

एकाच वेळी �मळवTया�या आशनेे Wतने ते बदक मारले.  

आ>ण हे ई1वराच ेश\द आहेत.  

एका ना�तीकाने ह� गोFट ऐकल� आ>ण 4यावर उपहासाने हसला, सो;याच ेअडं े देणारे बदक! 

या�याव*नच तुम�या धम�uंथातील खळुचटपणा "दसून येतो! 

aयावेळी एक धा�म�क Qव[वान ह� कहाणी वाचतो, तो पुढ�ल �माणे �WतXYया देतो : ई1वरान े

4या बदकाच ेअि�त4व दश�वून "दले आहे. मग ते Xकतीह� खळुचट वाटले तर� ह� गोFट खर� 

असणार. आता तुHह� Qवचाराल कL एखादे अडं,े 4या�यात अkंयाच ेसव� गणुधम� असTयाबरोबरच 

सो;याच ेकसे असू शकते? �भ;न-�भ;न Qवचारधारा याच ेवेगवेगळे �vपFट�करण देतात. पण ह� 

गोFट Qव1वासावर आधा9रत आहे जी Qवचार करणाhयांसाठ� अजूनह� एक रह�य बनून रा"हल� 

आहे.  

एक �चारक या गोFट�ने इतका �भाQवत झाला कL तो "ठकठ�काणी Xफ*न लोकांना सांगू 

लागला कL पूवl ई1वराने सो;याच ेअडं ेबनवले होते.  

सो;या�या अkंयावर लोकांना Qव1वास ठेवायला लावTयापेgा 4यांना लोभापासून दरू राहTयास 

�शकवणे जा�त मह4वाचे आहे.  

 

 



चांगल� बातमी 

येशूने mFटा;तकथां�या मा3यमातून लोकांना �शकवायला सुfवात केल�. तो Hहणाला : ई1वराच े

साsाaय हे 4या दोन भावांसारखे आहे aयांना ई1वराने मानवाची सेवा करTयासाठ� सव� 

गोFट�ंचा 4याग करTयास सां?गतले.  

मोyया भावाने ई1वरा�या हाकेला �Wतसाद "दला. आपल� �ेयसी आ>ण कुटंुबाला सोडून 4याला 

ग9रबांची सेवा करTयासाठ� दरूवर�या �देशात जावे लागले. काह� वषाeनी 4याला कामासाठ� 

तुfंगात टाकले गेले, छळ केला गेला आ>ण नंतर ठार मारले गेले. 

भगवान Hहणाले, “मा7या �ामा>णक आ>ण उ4तम सेवका, त ूचांगले काम केलेस. तू माझी 

अनेक �कारे सेवा केल�स. आता मी तुला अनके आशीवा�द देईन. या मा7या दरबारात तुझ े

�वागत आहे.” 

धाकPया भावाने ई1वरा�या हाकेकड ेदलु�g केले. 4याने आपRयाला आवडलेRया मुल�शी लjन 

केले आ>ण �वतः�या Dयवसायाची भरभराट केल�. तो 4या�या बायाकोमुलांशी �ेमाने वागायचा 

आ>ण अधनूमधनू ग9रबांना दान [यायचा.  

4याची शवेटची घटका आRयावर ई1वर Hहणाला, “मा7या �ामा>णक आ>ण उ4तम सेवका, त ू

चांगले काम केलेस. तू माझी अनेक �कारे सेवा केल�स. आता मी तुला अनेक आशीवा�द देईन. 

या मा7या दरबारात तुझ े�वागत आहे.” 

aयावेळी मोyया भावाला समजले कL 4या�या भावाला 4या�यासारखेच बgीस �मळणार आहे, 

तेDहा 4याला आ1चय� वाटले. पण तो आनंदाने Hहणाला, “तू aयावेळी मला हाक "दल�स, 

4यावेळी जर� मला हे मा"हती असते तर� मी तु7या �ेमाखातर आधी जे केले तेच केले 

असते.” 

 

जुनेद आ/ण \हावी 

संत जुनेदनी �भकाhयाचा वेश धारण केला आ>ण मEकेला एका ;हाDया�या दकुानात �वेश 

केला. 4यावेळी ;हावी एका <ीमंत माणसाची दाढ� करत होता. या <ीमंत uाहकाच ेकाम सोडून 

4याने या �भकाhयाची दाढ� �थम केल�. ;हाDयाने या कामाच ेपैसे तर घेतले नाह�तच, �शवाय 

4याला दान देऊन रवाना केले.  

यामुळे जुनेद फारच �भाQवत झाला. 4याने ठरवले कL 4याला 4या "दवशी जे काह� दान �मळेल 

ते या ;हाDयाला [यायचे. एका धनीक याcेकfने 4याला सो;या�या नाTयांनी भरलेल� थलै� 

"दल�. अ4यानंदाने तो ;हाDया�या दकुानात धावत गेला आ>ण ती थलै� ;हाDयाला देवू केल�. 



जेDहा 4या ;हाDया�या लgात आले कL 4या ती थलै� का �मळते आहे, तेDहा तो खपू संतापला. 

“असा कसा तू संत,” तो ओरडला, “तू मा7या �ेमाची Xकंमत करतो आहेस.” 

भEत ई1वरावर ओरडला, “असला कसला तू देव, मा7या भEती�या बदRयात तू मला बgीस 

देतो आहेस.” 

ई1वर हसून Hहणाला, “मी �ेम आहे. मी बgीस कसे देईन?” 

aयावेळी एखा[याने देऊ केलेRया गोFट��या बदल� तो कशाची तर� अपेgा करतो 4यावेळी भेट 

लाच बनते. 

 

जे�ठ मलुगा 

�वगा�त गेRयावर देवाला "दसले कL सगळेजण Wतथेच आहेत तेDहा तो फारसा खशु झाला 

नाह�. आपRया धमEया �4यgात आणTयासाठ� 4याने ;यायाची मदत घेतल�. सगळयांना 

4या�या �सहंासनाजवळ बोलावले आ>ण देवदतूाला ‘दहा आदेश’ वाचनू दाखवायला सां?गतले.  

प"हला आदेश वाचला गेला. ई1वर Hहणाला, “aयांनी कोणी हा आदेश मोडला असेल, ते नरकात 

जातील.” याच ेताबडतोब पालन झाले.  

अशा �कारे सव� आदेशांच े पालन करTयात आले. सातDया आदेशापयeत �वगा�त फEत एक 

समाधानी आ>ण QवरEत असलेला सं;यासी रा"हला होता.  

ई1वराने पा"हले नी Hहणाला, “फEत एकाच माणूस रा"हलाय �वगा�त? मला फारच एकट-एकट 

वाटेल. Hहणून तो ओरडून Hहणाला, “सगMयांनी परत या.” 

जेDहा सं;याशाला समजले कL सगMयाना माफ करTयात आले आहे तेDहा तो सं;यासी रागाने 

ओरडला, “हा अ;याय आहे. हे तुHह� मला आधी का नाह� सां?गतलेत?” 

 

वLृ 'Eीचा धम& 

एका धा�म�क �वभावा�या �cीच ेसव� ��थाQपत धमाeकडून समाधान झाले नाह� Hहणून Wतने 

�वतःचा धम� �थापन केला.  

बातमीदाराने 4या म"हलेचा mFट�कोन समजून घेTयासाठ� Wतला Qवचारले, “तुHहाला खरोखर 

असे वाटते का कL तुHह� आ>ण तुम�या कामवाRया बाई�शवाय दसुरे कोणीच �वगा�त जाणार 

नाह�?” 

यावर 4या वJृ म"हलेने थोडा Qवचार केला नी Hहणाल�, “मला मा7या कामवाRया बाईब@ल 

नEकL नाह� सांगता येणार.” 

 



�ेमाचा >वसराळूपणा 

“तू सतत मा7या भूतकाळातRया चकुांब@ल का बोलत असतेस?” पती Hहणाला. “मला वाटले 

कL तू ते Qवसरल� आहेस आ>ण मला माफह� केले आहेस.” 

मी खरच तसे केले आहे. पण मी ते Qवसरले आहे आ>ण तुला माफह� केले आहे हे त ूकधी 

Qवस* नकोस.” 

पापी: “ हे ई1वरा, माझी पापे लgात ठेवू नकोस.” 

�ेम कधी चकुांचा "हशोब ठेवत नाह�. 

 

कमळ 

गु*ंना वाटत होते कL �शFयांनी एक Qवशषे �कारच े व�c धारण करावे aयामुळे इतरांना 

4यां�या धमा�?धिFठत आचरणाब@ल समजेल.  

तलावातले सुंदर कमळ बघून मी Hहणालो, �मcा तू Xकती सुंदर आहेस. तलुा Wनमा�ण करणारा 

ई1वर Xकती सुंदर असेल!” 

हे ऐकून कमळ लाजले. �वतः�या सrदया�ब@ल अन�भB असTयामुळेच ते जा�त सुंदर "दसत 

होते.  

दसुhया एका तMयात मला माझ ेलg वेधनू घेTयासाठ� पाकMया सावरणारे कमळ "दसले. ते 

जणू काह� Hहणत होते, “मा7या सrदया�कड ेबघ आ>ण मा7या Wनमा�4याच ेगुमागान कर.” 

Wतटकारा येऊन मी तीथनू Wनघून गेलो.  

उपदेश देताना मी लोकांना �भाQवत करTयाचा �य4न करतो.  

 

कासव 

चीन�या सsाटाने उ4तरे�या पव�तावर राहणाhया साधलूा बोलावTयासाठ� आपला दतू पाठवला. 

ते दतू साधलूा राaयाचा पंत�धानपद �वीकारTयाच ेWनमंcण देTयास गेले.  

अनेक "दवस �वास कfन ते दतू Wतथे पोचले. आ<म 9रकामा होता. पण जवळच असलेRया 

नद��या म3यावर एक अध�नjन माणूस दगडावर बसून गळ टाकून मासे पकडताना आढळला. 

सsाटांना aया�याब@ल इतका आदर आहे तो हाच माणूस असेल का? गावात चौकशी केRयावर 

समजले कL हाच तो माणूस आहे. मग ते परत नद��या तीरावर आले आ>ण आदरपूव�क 4या 

DयEतीच ेलg वेधनू घेTयाचा �य4न क* लागले.  

तो माणूस नद�तून चालत 4यां�याकड े आला आ>ण दतूां�या समोर कमरेवर हात ठेवून 

अनवाणी पायांनी उभा रा"हला.  



“तुHहाला काय हवे आहे?” 

“महाराज, तुम�या Qव[व4ते�या आ>ण पQवxया�या गोFट� चीन�या सsाटां�या कानावर गेRया 

आ>ण 4यांनी तुम�यासाठ� या भेट� पाठवRया आहेत. 4यां�या राaयाच े पंत�धानपद 

�वीकारTयासाठ� 4यांनी तुHहाला Wनमंcण "दले आहे.” 

“राaयाच ेपंत�धानपद?” 

“हो महाराज.” 

“मला?” 

“हो महाराज.” 

“सsाटांचा डोके Xफरले आहे का?” असे Hहणून तो साध ूजोरजोराने हस ूलागला. सsाटा�या 

दतूांना काह� समजेना. 

हसू कसेबसे आवरRयावर तो साध ूHहणाला, “मला एका गोFट सांगा. मी ऐकले आहे सsाटा�या 

मं"दरात एक भुसा भरलेले कासव ठेवले आहे आ>ण 4या�या कवचावर "हरे जडवलेले आहेत. हे 

खरे आहे का?” 

“हे खरे आहे महाराज.” 

“हे खरे आहे का कL सsाट आ>ण 4यांच े कुटंुबीय रोज 4या "हरे जडवलेRया कासवाची पूजा 

करतात?” 

“हो महाराज.” 

“आता तुHह� हे ?चखलात शपेूट हलवणारे िजवंत कासव बघा. तुHहाला वाटते का कL या िजवतं 

कासवाला 4या "हरे जडवलेRया कासवाबरोबर आपले �थान बदलायला आवडले?” 

“नाह�, तो असे कधीच करणार नाह�.” 

“मग सsाटांना जाऊन सांगा कL मलापण असे करायला कधीच आवडणार नाह�. कारण मूतl 

बनवRयावर कोणीच िजवंत राहू शकत नाह�.” 

 

बयाझीद कायदा मोडतो  

मुि�लम संत बयाझीद कधी कधी मु@ामच इ�लाममधील कम�कांड आ>ण बा�य *पा�या QवfJ 

वत�न करायचा.  

एकदा मEकेव*न परत येताना तो इराण�या के शहरात थांबला. शहरातील लोकांच े4या�यावर 

खपू �ेम होते. 4यांनी 4या�या �वागताची मोठ� धामधमू उडवून "दल�. बयाझीद या  

अWत�शंसेने वैतागला. बाजारात पोचRयावर 4याने एक पावाची लाद� Qवकत घेतल� आ>ण 



सगMया चाह4यां�या समोरच खायला सुfवात केल�. तो रमजानचा उपासाचा "दवस होता. पण 

बयाझीदला खाcी होती कL 4या�या मEके�या याcमुेळे हा Wनयम मोडणे यथो?चत आहे.  

पण 4या�या भEतांना तसे वाटत नDहते. 4यांना 4या�या वागTयाचा धEका बसला आ>ण ते 

तेथनू Wनघून आपापRया घर� परतले. बयाझीदानी खोडकरपणे एका �शFयाला Qवचारले, 

“बWघतलस का कL aया gणी मी 4यां�या अपgेां�या QवfJा वागायला सुfवात केल�, 4या 

gणी 4यांचा आदर ना"हसा झाला. 

आदराची Xकंमत Hहणजे 4यां�या मना�माणे वागणे.  

 

चaेर�-पaेर� माणसे 

एकदा धमzपदेशकाने वगा�तRया मुलांना Qवचारले, “जर सव� चांगल� माणसे गोhया वणा�ची 

असतील आ>ण वाईट माणसे काMया वणा�ची असतील तर तुHहाला कोण4या रंगाच ेDहायला 

आवडले?” 

छोट� मेर� Hहणाल�, “मी च�ेर�-प�ेर� झाले असते.” 

धमzपदेशाकालाह� तसेच Dहायला आवडले असते. महा4मे, पोप, संत यांनाह� असेच Dहायला 

आवडले असते.  

चांगRया चच��या शोधात एक माणूस एका चच�म3ये गेला. Wतथे एक पादर� आ>ण इतर लोक 

�ाथ�नेच े पु�तक वाचत होते, “आपण जी कामे करायला हवी होती ती केल� नाह�त व जी 

करायला नको होती, ती केल�.” 

तो माणूस एका बठैकLवर धपकन बसला आ>ण Wन1वास सोडून Hहणाला, “चला. एकदाच ेमला 

मा7यासारखे लोक �मळाले.” 

�वतःच े च�ेर�-प�ेर�पण लपवणे जर� एखादे वेळी यश�वी झाले तर� नेहमीच अ�ामा>णक 

असते. 

 

बDहbयांकरता संगीत 

मी पूवl ब"हरा होतो.  

मी उ�या असलेRया लोकांना ?चcQव?चc पJतीने हातपाय हलवताना पहायचो.  

ते 4याला न4ृय Hहणायाच.े  

मी संगीत ऐकेपयeत मला ते Qव?चc वाटायाच.े  

संत आ>ण Q�यकर असे का वागतात हे मला समजायच ेनाह�. मी माझ े_दय िजवंत होTयाची 

वाट बघतो आहे.  



धनदौलत 

पती: “मी खपू मेहनत कर�न आ>ण एके "दवशी आपण खपू <ीमंत होऊ.” 

प4नी : “आपण अगोदरच <ीमंत आहोत कारण आपण एकमेकां�या बरोबर आहोत. कधीतर� 

आपRयाकड ेपैसाह� असेल.” 

 

समाधानी कोळी 

बोट��या शजेार� पडून पाईप ओढणाhया कोMयाला पाहून एका उ[योगपतीला धEका बसला. 

“तू मासेमार�ला का गेला नाह�स?” उ[योगपतीने Qवचारले. 

“कारण मी आज�यासाठ� पुरेसे मासे पकडले आहेत.” 

“तू अजून जा�त का पकडत नाह�स?” 

“मी 4यांच ेकाय क*?” 

“जा�त पैसे कमाव. मग तू तू7या बोट�ला इंिजन बसवू शकशील. मग तुला खोल पाTयात 

जाऊन आणखी मासे पकडता येतील. 4यामुळे तलुा आणखी पैसे �मळतील. 4या पैशाने तुला 

नायलॉनच ेजाळे आणता येईल. मग जा�त मासे, जा�त पैसे. लवकरच तु7याकड ेदोन बोट� 

घेTयाएवढे पैसे जमतील. तू बोट�ंचा एक ताफाच घेवू शकशील. मग तू मा7यासारखा <ीमंत 

बनशील.” 

“मग मी काय करेन?” 

“मग तू आयुFय चांगRया �कारे उपभोगू शकशील.” 

“मी आ4ता काय करतो आहे असे तुला वाटते आहे?” 

तुHहाला काय हवे आहे – धनदौलत का मजा करTयाची gमता. 

 

सो\याच ेसात हंड े

झपाटलेRया झाडाखालून एक ;हावी चालला होता. तेDहा 4याला एक आवाज ऐकू आला, “तुला 

सो;याच ेसात हंड ेहवे आहेत का?” 4याने आजूबाजूला पा"हले पण 4याला कोणी "दसले नाह�. 

पण 4याचा लोभ जागतृ झाला Hहणून तो जोराने ओरडला, “हो. मला हवे आहेत,” “तर मग 

ताबडतोब घर� जा.” तो आवाज Hहणाला. “तुला ते घर� सापडतील.” 

;हावी पळत घर� गेला. 4याला घरात सात हंड ेसापडले. एक सोडून सव� हंड ेपूण� भरलेले होते. 

एक हंडा माc अधा� भरलेला होता. ;हाDयाला एक हंडा अधा�च भरलेला आहे हा Qवचार सहन 

होईना. 4याला तो पूण� भरTयाची इ�छा झाल�. 4या�शवाय 4याला आनंद होणार नDहता.  



4याने 4या�या कुटंुबातील सवाeच ेदा?गने Qवतळवून 4याची सो;याची नाणी बनवल� आ>ण 4या 

अ3या� भरलेRया हंkयात ओतल�. पण तर�ह� हंडा आधीसारखाच अधा� भरलेला रा"हला. तो 

हैराण झाला. मग ;हाDयाने खच� कमी केला, उपाशी रा"हला आ>ण कुटंुबाला देखील उपाशी 

ठेवले. पण 4यामुळे कोणताच फायदा झाला नाह�. हंkयात Xकतीह� सोने टाकले तर� तो अधा� 

9रकामाच रहायचा. 

एक "दवस 4याने राजाला सांगून आपला पगार दvुपट क*न घेतला. अधा� हंडा भरायची लढाई 

अजूनह� चालूच होती. ;हाDयाने भीक मागायला सुfवात केल�. पण अधा� हंडा आत टाकलेल� 

नाणी गडप करायचा आ>ण नेहमी अधा�च राहायचा.  

राजाने जेDहा ;हाDयाची ददु�शा पाह�ल� तेDहा 4याने 4याला Qवचारले, “तुला काय झाले आहे?” 

जेDहा तुझा पगार कमी होता तेDहा तू खशु होतास. पण पगार दvुपट झाRयावर तू दःुखी आ>ण 

अशEत वाटायला लागला आहेस. असे तर नाह� ना कL कोणीतर� तुला सो;याच ेसात हंड े"दले 

आहेत?” 

हे ऐकून ;हाDयाला खपू आ1चय� वाटले, “महाराज, तुHहाला हे कोणी सां?गतले?” ;हाDयाने 

Qवचारले. 

राजा हसला, “सो;याच ेसात हंड ेaयाला सतैान देतो 4या DयEतीसारखी तुझी अव�था आहे. 

4याने एकदा मलापण सात हंड े "दले होते. जेDहा मी 4याला Qवचारले कL मी ते खच� क* 

शकतो का फEत सांभाळून ठेवायच ेआहेत? हे ऐकRयावर सैतान उ4तर न देताच गायब झाला. 

ते सोने खच� करता येत नाह�. ते फEत गोळा करता येते. जा. आ4ताच जाऊन सैतानाला सव� 

हंड ेपरत कर Hहणजे तझु ेसुख परत येइल.” 

 

आध;ुनक जीवनावरची एक बोधकथा 

सव� जनावरे एका बैठकLत भेटल� आ>ण तYार क* लागल� कL मानव नेहमीच 4यां�याकडून 

काह�ना काह� "हरावून घेत रा"हल� आहेत.  

“ते माझ ेदधु घेतात.” गाय Hहणाल�. “ते माझी अंडी घेतात.” कoबडी Hहणाल�. “ते बेकनसाठ� 

माझ ेमांस घेतात.” डुEकर Hहणाला.  

गोगलगाय सवा�त शवेट� बोलल�. “मा7याकड े असे काह� आहे कL ते हवे असले तर� ते  

मा7याकडून काढून घेऊ शकत नाह�त. अशी व�तू कL जी 4यांना फार मह4वाची आहे. वेळ.” 

जर आपRयाला �वतःकरता [यायचाच असेल तर आपRयासाठ� वेळच वेळ आहे. 

तुHहाला कोण अडवणार आहे? 

 



होdफeज चमे 

माग�या शतकात एक अमे9रकL पय�टक ��सJ पो�लश र\बी होXफPज चमेना भेटायला गेला.  

4याला र\बीच ेसाधे घर बघून आ1चय� वाटले. 4यांच ेघर फEत पु�तकांनीच भरले होते. घरात 

फEत एक टेबल आ>ण खचुl होती.  

“र\बी, तुम�या घरातले फWन�चर कुठे आहे?” पय�टकाने Qवचारले. 

“तुझ ेकुठे आहे?” 

“माझ?े मी तर फEत इथनू जात होतो. मी फEत इथे भेट "दल�” 

“मी ह� इथे फEत पय�टकच आहे.” 
 

आकाश आ/ण कावळा 
भागवत पुराणातील कथा: 

एकदा एक कावळा चोचीम3ये मांसाचा तुकडा घेऊन आकाशात उडाला. इतर वीस कावळे 

4या�याकडून तो मांसाचा तुकडा "हरावून घेTयासाठ� 4याचा वेगाने पाठलाग क* लागले.  

शवेट� एकदाचा कावMयाने तो तुकडा चोचीतून सोडला. पाठलाग करणाhया कावMयांनी 4याला 

सोडून "दले आ>ण ते मांसाचा तुकडा घेTयासाठ� झंुजू लागले.  

कावळा Hहणाला: मी अ;नाचा 4याग केला आ>ण मला हे शांत आभाळ �मळाले.  

झने �भgू Hहणाला, 

“माझ ेघर  जळRयावर मला Qवना अडथळा राcीचा चpं बघता येतो आहे.  
 

चंf कोण चोO शकतो? 

एका पव�ता�या पाय}याशी झने गुf रायोकान अ4यंत साधे आयुFय जगत होत.े एके "दवशी 

गुf बाहेर गेले असताना एक चोर 4यां�या झोपडीच े दार तोडून आत गेला. आत गेRयावर 

4याला आढळले कL आत चोरTयासारखे काह�च नDहते.  

रायोकान परत आले आ>ण 4यांनी चोराला पकडले. “तू मला भेटTयासाठ� �वतःला फारच 

संकटात टाकलस.” ते Hहणाले. तू 9रकाHया हाताने परत जाणे योjय नाह�. कृपया माझ े\लँकेट 

आ>ण कपड ेमाझी भेट Hहणून घे.  

चोर आ1चय�चकLत होऊन भेटव�तू घेऊन गेला.  

रायोकान झोपडी�या दारात नjनाव�थेत बसून आकाशातला चpं बघत रा"हले. “qब�चारा.” त े

Hहणाले, “मी 4याला हा चंp देऊ शकलो असतो तर.” 
 

Dहरा 
जेDहा एक सं;यासी गावा�या वेशीवर येऊन पोचला आ>ण आ>ण 4याने झाडा�या खाल� 

मुEकाम केला. तेDहा एक गावकर� धावत धावत 4या�याकड ेआला आ>ण Hहणाला, “खडा! खडा! 

मला मौRयवान खडा [या.” 



“कसला खडा?” सं;याशाने Qवचारले. 

“काल राcी मला भगवान �शवाने �वvनात सां?गतले कL उ[या गावा�या वेशीवर सं3याकाळी 

तुला एक सं;यासी भेटेल तो तुला एक खडा देईल जो तुला कायमच े<ीमंत बनवेल.” 

स;याशाने 4या�या झोळीत हात घातला आ>ण एक खडा काढला. तो Hहणाला, “कदा?चत 4याला 

हा खडा Hहणायच ेअसेल. हा मला काल जंगलात सापडला. हा घे तुला हवा असेल तर.” 

तो माणूस 4या खkयाकड े Qव�मयाने बघतच रा"हला. तो जगातला सवा�त मोyया आकाराचा 

"हरा होता – माणसा�या डोEयाएवढा. 

पूण� राcभर तो गावकर� अथंfणात तळमळत रा"हला. सकाळ झाRयावर 4याने सं;याशाला 

उठवले आ>ण Hहटले, “कृपा क*न मला ती संप4ती [या aयामुळे तुHह� हा "हरा दसुhयाला देवू 

शकलात.” 

समाधानी मनाकरता �ाथ&ना करा 
भगवान QवFणू 4यां�या भEतांना Hहणाले, “मी तमु�या न संपणाhया मागTयांना Qवटलो आहे. 

मी तुम�या फEत तीन इ�छा पूण� करेन. माc हे तीन वर काळजीपूव�क मागा. कारण एकदा 

4या मागTया मा;य केRयावर मी तुHहाला नंतर काह�ह� देणार नाह�.” ते Hहणाले, “आनं"दत 

झालेRया भEत मागेपुढे न पाहता Hहणाला, “ह� आहे माझी प"हल� ई�छा,” तो Hहणाला, 

“मा7या बायकोचा म4ृयू Dहावा Hहणजे मी 4यापेgा चांगRया बाईशी लjन कर�न.” 4याची 

इ�छा ताबडतोब पूण� झाल�.  

पण जेDहा 4याचे �मc आ>ण नातेवाईक Wत�या अ4ंयQवधीसाठ� जमले आ>ण Wतच ेगुणगान 

क* लागले तेDहा भEता�या लgात आले कL आपण जरा घाईच केल�. तेDहा 4याने भगवान 

QवFणंूना Wतला िजवंत करTयास सां?गतले.  

आता 4या�याकड े फEत एकच वर रा"हला होता. 4याने ठरवले कL आता कोणतीच चकू 

करायची नाह� कारण आता कोणताह� बदल करता येणार नDहता. 4याने अनेक जणांशी 

सRलामसलत केल�. काह� जणांनी 4याला अमर4व मागTयास सां?गतले. पण काह� जण Hहणाले 

कL जर चांगले आरोjय नसेल तर अमर4वाचा काय फायदा? आ>ण पैसे नसतील तर आरोjय 

काय कामाच?े आ>ण �मc नसतील तर पैशाचा काय उपयोग? 

अशी अनेक वषw गेल� पण 4याने Wतसरा वर काह� मा?गतला नDहता: आयुFय Xकंवा संप4ती 

Xकंवा स4ता Xकंवा �ेम. शवेट� तो देवाला Hहणाला, “मला सांग कL मी काय मागू?” 

भEताची [Qवधा मनि�थती बघून देव हसला आ>ण Hहणाला, “जे �मळेल 4यात समाधान 

�मळावे असे वरदान माग.” 
 

धमाgच ेजाग;तक संमेलन 

मी आ>ण माझा �मc धमाe�या जागWतक संमेलनाला गेलो. तो Dयापार� मेळावा नDहता पण 

�पधा� अWतशय ती~ होती आ>ण �चार खपू आYमक होता. 

यहु[यां�या  



�टॉलवर �ल"हले होते कL ई1वर हा कfणामय आहे आ>ण यहु[यांना 4यांनी खासक*न 

Wनवडले आहे. यहुद�. यहु[यां�माणे दसुhया कोणालाह� Wनवडलेले नाह�.  

मुि�लमां�या �टॉलवर आHहाला समजले कL ई1वर हा दयाळू आहे आ>ण मोहHमद हा 4याचा 

एकमेव �ेQषत आहे. ई1वरा�या �ेQषताची �शकवण ऐकRयामुळे सवाeना मुEती �मळेल.  

>01चनां�या �टॉलवर संदेश होता : ई1वर Hहणजेच �ेम आ>ण चच��शवाय मुEती �मळणार 

नाह�. चच�म3ये सामील होऊन आपला आ4मा नरकात जाTयापासून वाचवा. 

बाहेर पडताना मी मा7या �मcाला Qवचारले कL 4याला ई1वराQवषयी काय वाटते. तो Hहणाला, 

“तो कडवा धमा��भमानी आ>ण Yूर आहे.”  

घर� परतRयावर मी ई1वराला Hहणालो, “तू या असRया सगMया गोFट� कशा सहन करतोस? 

शतकानुशतके ते तु7या नावाला का�ळमा फासत आहेत हे तुला "दसत नाह� का?” 

ई1वर Hहणाला, “तो मेळावा मी आयोिजत केला नDहता. खरे तर Wतथे जायची मला लाज 

वाटल�.” 
 

भेदभाव 

मी परत धम� मेळाDयाला गेलो. या वेळी मी बालाYL धमा��या महागु*च े �वचन ऐकले.  

आHहाला सांगTयात आले कL �ेQषत बालाYL हा ई1वराचा दतू होता. तो पाचDया शतकात 

मेसािHबआ�या पQवc भूमीवर ज;माला आला.  

4या राcी माझ े ई1वराबरोबर पु;हा एकदा संभाषण झाले. “देवा तू फार भेदभाव करतोस. 

पाचDया शतकातच आ4मBानाची aयोत का जागवल�स आ>ण मेसािHबआलाच पQवc भूमी का 

बनवल�स? या शतकात आ>ण मा7या भूमीत काय दोष आहे?” 

यावर ई1वराने उ4तर "दले, “मेजवानीचा "दवस पQवc आहे कारण �4येक "दवस पQवc असतो 

आ>ण कोणतेह� चांगले �थळ पQवc आहे कारण प}ृवीवरच े�4येक �थान पQवc आहे. Hहणून 

�ेQषताला ई1वराचा पुc मानले जाते कारण याव*न समजते कL �4येक DयEती दैवी आहे.” 
 

फुटबॉलाCया साम\याम5ये येश ू

येशू Hहणाला कL तो फुटबॉला�या साम;याला कधीच गेला नाह�. Hहणून मी आ>ण माझ े�मc, 

आHह� 4याला एका साम;याला घेऊन गेलो. �ोटे�टंट पंचस� आ>ण कँथॉ�लक कृशडेस� 

यां�यामधील ती एक भयानक लढाई होती.  

�थम Yुशडेरनी गोल केला. येशूने जोरात 4यांच ेअ�भनंदन केले आ>ण �वतःची टोपी हवेत 

उडवल�. नंतर पंचस�नी गोल केला आ>ण येशूने 4यांचीह� वाहवा केल� आ>ण टोपी हवेत उंच 

उडवल�.  

यामुळे आम�या मागे बसलेला माणूस कोkयात पडला. 4याने येशू�या खां[यावर थाप मारल� 

आ>ण Qवचारले, “हे भRया माणसा, तू कोणा�या बाजूने आहेस?” 



“मी?” येशू उ4साहाने Hहणाला, “मी कोणा�याह� बाजूने नाह�. मी फEत खेळाचा आनंद घेतो 

आहे.”  

�1नकता� शजेार�या माणसाकड े वळला आ>ण Wतर�काराने Hहणाला, “मला वाटत कL तो 

नाि�तक आहे.” 

खेळ संपRयावर आHह� येशूला याब@ल छेडले. “तुला कोणाचीह� बाजू न घेTयाची सवय आहे 

का?” “धमाeची बाजू घेTयापेgा मी लोकांची बाजू घेतो.” येशू Hहणाला. मी स\बाथ पेgा लोकांची 

बाजू घेतो.  
 

धाGम&क >वhवेष 

पय�टक 4या�या वाटाkयाला Hहणाला, “तुला तु7या शहराचा Wनि1चतच अ�भमान असेल. मी 

Qवशषेतः इथल� अनेक चचwस बघून �भाQवत झालो आहे. इथले लोक नEकLच ई1वरावर �ेम 

करणारे असणार.” 

“हे बघा,” तो वाटाkया उपहासाने Hहणाला, “हे लोक ई1वरावर �ेम करत असतील पण 

एकमेकांचा Wनि1चतच [वेष करतात.” 

एका छोPया मुल�ला Qवचारले गेले, “काXफर कोणाला Hहणायच?े” ती Hहणाल�, “जे धमा��या 

नावावर एकमेकांशी भांडत नाह�त 4यांना काXफर Hहणतात.” 
 

आYमक आ/ण आ,मर=क �ाथ&ना 
कँथॉ�लक फुटबॉल संघ एका मह4वा�या साम;याकरता जात होत.े एक बातमीदार �ेनम3ये 

चढला आ>ण 4याने  फुटबॉल कोच कुठे आहेत ते Qवचारले.  

“संघाला यश �मळTयासाठ� तुHह� तुम�याबरोबर धम�गु* घेतला आहे अस ेमला समजले. माझी 

4यां�याशी ओळख क*न देता का?” 

“आनंदाने.” कोच Hहणाला. “तुHहाला कोण4या धम�गु*ला भेटायच े आहे? आYमक कL 

आ4मरgक?” 
 

>वचारधारा 
आधWुनक छळछावTयांम3ये कशा �कारे छळ केला जातो ते या वत�मानपcाम3ये "दले आहे. 

दोषी माणसाला एका धातू�या खचुlवर बांधनू ठेवले जाते. मग 4याला Qवजेचा झटका "दला 

जातो आ>ण तो गु;हा कबुल करेपयeत 4याची ती~ता थोडी थोडी वाढवत नेल� जाते. छळ 

करणार� DयEती कानाचा पडदा फाटेपयeत 4या�या कानावर सतत बुEके मारत राहते. 

दंतवै[य कै[याला खचुlत बांधनू ठेवतात आ>ण नस �मळेपयeत दाताला भोक पाडत रहातात. 

दोषी DयEती सहकाय� करेपयeत हे चालू राहते.  

मानव �वभावतः Yूर नसतो. जेDहा ते दःुखी होतात तेDहा ते Yूर बनतात. Xकंवा ते एखा[या 

Qवचार�णाल�च े�शकार बनतात.  



एक Qवचार�णाल� QवfJ दसुर� Qवचार�णाल�. एक धम� QवfJ दसुरा धम�. आ>ण सव�सामा;य 

लोक 4यां�याम3ये भरडले जातात.  

aया लोकांनी येशूला सुळावर चढवले ते चांगले पती, �ेमळ Qपता असू शकतात. पण 4यांनी 

आपला धम� आ>ण Qवचारधारा िजवंत ठेवTयासाठ� Yौया�चा वापर केला.  

जर धा�म�क लोकांनी धमा��या तका�ऐवजी आपRया _दयाची हाक ऐकल� असती तर 

आपRयावर अनेक m1ये बघायची वेळ आल� नसती – पाखडंी लोकांना जाळणे, म"हलांनी सती 

जाणे, ई1वरा�या नावावर लढRया गेलेRया युJांम3ये लोकांची क4तल होणे. 

कfणा कोण4याच Qवचारधारेला मानत नाह�. 
 

'वतःम5ये बदल घडवनू जगात बदल घडवणे 

सुफL संत �वतःब@ल Hहणायचा : मी aयावेळी तfण होतो 4यावेळी मी Yांतीकारक होतो 

आ>ण मी ई1वराकड े�ाथ�ना करायचो, “ई1वरा मला जगाला बदलTयाची ताकद दे.” 

“मी मधमवयीन झालो आ>ण मा7या लgात आले कL माझ ेWनHमे आयुFय संपले आ>ण मी 

एकाह� माणसाला बदलू शकलो नाह�. मग मी माझी �ाथ�ना बदलल� – ‘ई1वरा जे मा7या 

संपका�त येतील 4यां�यात बदल घडवून आणTयाची ताकद मला दे. फEत माझ ेकुटंुबीय आ>ण 

�मc. मग मला समाधान �मळेल.” 

“आता मी एक वJृ झालो आहे आ>ण माझ ेआता मोजकेच "दवस उरले आहेत. आ4ता मी 

�ाथ�ना करतो, ‘ई1वरा �वतःम3ये बदल घडवून आणTयाची ताकद मला दे.” जर मी ह� �ाथ�ना 

सुfवातीपासूनच केल� असती तर माझ ेआयुFय वाया गेले नसते.” 
 

माणसाळलेला >वfोह� 
तो एक चYम माणूस होता. तो आHहा सगMयांपgेा वेगMया पJतीने Qवचार करायचा आ>ण 

वागायचा. तो �4येक गोFट�बाबत �1न Qवचारायचा. तो Qवpोह� होता, �ेQषत होता, मनोfjण 

होता का नायक? हा फरक कोण सांगू शकेल? आHह� Hहणालो, “जाऊ दे, तसाह� काय फरक 

पडतो?” 

Hहणून आHह� 4याच ेसामाजीकरण केले. आHह� 4याला लोकांची मते आ>ण भावना याबाबत 

संवेदनशील होणे �शकवले. आHह� 4याला अनेक गोFट�ंचा �वीकार करTयास भाग पाडले. आता 

4या�यासोबत राहणे शEय होत.े आHह� 4या�याबरोबर सरावलो. आHह� 4याला Wनयंqcत क*न 

आBाधारक बनवले.  

�वतःवर Qवजय �मळवला Hहणून आHह� 4याच ेअ�भनंदन केले. तो �वतःच ेअ�भनंदन क* 

लागला. 4याला समजलेच नाह� कL 4याने �वतःवर नाह� तर आHह� 4या�यावर Qवजय 

�मळवला होता.  

एक मोठा माणूस गद� असलेRया खोल�त घुसला आ>ण ओरडला, “इथे मफ� नावाचा कोणी 

माणूस आहे का?” 



एक छोटा माणूस उभा रा"हला आ>ण Hहणाला, “मी आहे मफ�.” 

मोyया माणसाने जवळ जवळ 4याला ठारच मारले. 4याने 4या�या पाच बरगkया मोडRया, नाक 

तोडले, दो;ह� डोळे काळेWनळे केले, 4याला ज�मनीवर आपटले. मग तो खोल��या बाहेर Wनघून 

गेला.  

तो माणूस Wनघून गेRयावर छोटा माणूस �वतःशीच हसताना बघून आHह� आ1चय�चकLत 

झालो. “मी 4या माणसाला मूख� बनवले.” तो �वतःशीच कुजबुजत होता. मी मफ� नाह�ये! हा, हा, 

हा.” 

जो समाज Qवpो�यांना काबूत आणतो 4यांना शांती �मळते पण त े �वतःच े भQवFय नFट 

करतात. 
 

हरवलेले मiढO 

धमा��या �शgकांसाठ� बोधकथा. 

एका म̂ढराला कंुपणा�या �भतंीम3ये भोक "दसले आ>ण ती 4या�यातून बाहेर गेल�. ती बर�च 

पुढे भरकटत गेल� आ>ण 4याला परत यायचा र�ताच सापडनेा.  

आ>ण मग 4या�या लgात आले कL एक लांडगा 4याचा पाठलाग करतो आहे. तो सुसाट पळू 

लागला पण लांडगा 4याचा पाठलाग करतच रा"हला. शवेट� म̂ढपाळाने 4याला सोडवले आ>ण 

�ेमाने परत म̂ढवाkयात आणले.  

अनेकांनी सRले देऊनह� म̂ढपाळाने ते भोक बुजवले नाह�.  
 

उ,तम सफरचंद 

नसf@ीनने �वचन संपवRयावर लगेच गद�तRया एकाने उपहासाने Qवचारले, “अ3याि4मक 

�सJांत समजवTयाऐवजी तुHह� आHहाला एखादे �ा4य�gक का दाखवत नाह�?” 

qबचाhया नसf@ीनला काय उ4तर [याव े सुचले नाह�. “तुला मी कशा �कारच े �ा4य�gक 

दाखवायला हवे आहे?” 4याने Qवचारले. 

आपण मुRलाला गvप बसवले या भावनेने तो माणूस फार खशु झाला आ>ण गद�वर �भाव 

पडTया�या हेतनूे Hहणाला, “उदाहरणाथ� आHहाला नंदनवनातील सफरचदं दाखवा.” 

नसf@ीनने ताबडतोब एक सफरचदं उचलले आ>ण 4या माणसा�या हातात ठेवले. “पण हे 

सफरचदं एका बाजूने खराब झाले आहे.” तो माणूस Hहणालां. “�वगा�तले सफरचदं उ4तमच 

असायला हवे.” 

“"दDय सफरचंद Wनि1चतच तसे असेल. “मुRला Hहणाला. “पण तुझी लायकL बघता �वगlय 

सफरचदंा�या जवळपासचे असे हे फळ तुला �मळू शकते.” 

खोट असलेRया नजरेला Wनदzष सफरचदं "दसू शकते का?     

Xकंवा �वतःच े_दय �वाथl असताना दसुhया माणसामधील चांगुलपणा "दसू शकतो का? 

 



गुलाम मलुगी 
एक मु�ल�म राजा एका गुलाम मुल��या गाढ �ेमात पडला आ>ण 4याने Wतला गुलामां�या 

व�तीतून आणून राजवाkयात ठेवले. 4याने Wत�याशी लjन क*न आ>ण Wतला आपल� प�ाराणी 

करायच ेठरवले. पण ददु�वाने aया "दवशी Wतने राजवाkयात �वेश केला 4याच "दवशी ती गंभीर 

आजार� पडल�.  

हळूहळू Wतची अव�था आणखी qबकट होत गेल�. सव� उपाय क*न झाले पण काह�च फरक 

पडला नाह�.  

ती जीवन मरणा�या सीमारेषेवर घुटमळत होती.  

Wनराश होवून 4याने जाह�र केले कL जो कोणी Wतला बरे करेल 4याला अधw राaय बgीस 

�मळेल. पण सवz4तम हXकमसुJा जो रोग बरे क* शकले नाह�त 4या आजारावर उपचार 

करTयाचा �य4न कोण करणार? 

शवेट� एक हXकम आला आ>ण 4याने Wतला एकट�ला भेटTयाची परवानगी मा?गतल�. तासभर 

Wत�याशी बोलRयावर तो राजासमोर हजार झाला. राजा 4याच ेWनदान ऐकTयास उ4सुक होता.  

“महाराज,” हकLम Hहणाला. “मा7याकड ेमुल�ला बरे करTयाचा खरोखर एक अचकू उपाय आहे. 

मला 4या�या प9रणामाची इतकL खाcी आहे कL जर 4याचा फायदा झाला नाह� तर मी 

�वतःहूनच माझा �शर�छेद करायला सांगेन. माc मी जे औषध देणार आहे 4याने फार वेदना 

होतील. मुल�ला नाह� तर तुHहाला.  

“कोणते औषध ते सांग.” राजा ओरडला. “4याची काह�ह� Xकंमत असल� तर� Wतला त े "दले 

जाईल.” 

हXकमाने राजाकड ेसहानुभूतीने बWघतले आ>ण Hहणाला, “�या मुल�च ेतुम�या एका नोकरावर 

�ेम आहे. Wतला 4या�याशी लjन करायची परवानगी [या आ>ण ती ताबडतोब बर� होईल.” 

qब�चारा राजा. 4याला ती मुलगी इतकL हवी होती कL 4याला Wतला सोडवत नDहते पण 4याच े

Wत�यावर एवढे �ेम होते कL 4याला Wतला म* [यायच ेनDहते. 
 

संत क\jयGुशअस 

पु शांग एकदा  क;�यु�शअसला Hहणाला, “असला कसला तू संत. त ूHहणतो आहेस कL येन-

हुई तु7यापेgा जा�त �पFटवEता आहे. कठ�ण गोFट� समजावून सांगTयाम3ये तूआन-मु-झु 

तु7यापेgा सरस आहे? आ>ण चुगं-यु तु7यापेgा जा�त धाडसी आहे.  

उ4तर �मळवTया�या भरात पु शांग सतरंजी�या इतEया टोकाला गेला कL तो पडणारच होता. 

“जर या गोFट� खhया असतील तर,” तो Hहणाला, “ह� चार माणसे तुझ े�शFय का बनले?” 

क;�यु�शअस Hहणाला, “िजथे उभा आहेस Wतथेच थांब आ>ण मी तुला का ते सांगतो. येन-हुला 

�पFटवEतेपणा मा"हत आहे पण 4याला लवचीकपणा मा"हत नाह�. तआुन-मु-झुला कठ�ण 

गोFट� �पFट कशा क*न सांगाय�या ते मा"हत आहे पण �1नाला साधे हो Xकंवा नाह� हे 

उ4तर कसे [यायच ेत ेसमजत नाह�. चुगं-यु धाडसी आहे पण सावध कस ेराहायच ेत े4याला 



मा"हत नाह�. चआुन-सून-�श�ला इतमामाने कसे राहायच े ते मा"हत आहे पण गQव�Fठपणा 

नाका*न कसे राहायच ेते ठाऊक नाह�. Hहणून हे चार जण माझ े�शFय आहेत.  

मु�ल�म सुफL जलालु@ीन fमी Hहणतो, “जो हात नेहमी उघडा असतो Xकंवा बंद असतो तो 

हात अपंग आहे. जो पgी आपले पंख उघडू Xकंवा बंद क* शकत नाह� तो उडू शकत नाह�. 
 

आनंद� चकू 

यहुद� संत बाल शमेचा ई1वराची �ाथ�ना करTयाचा एक Qव?चc �कार होता. “देवा, लgात ठेव,” 

तो Hहणायचा, “मला तुझी िजतकL गरज आहे WततकLच तुला माझी आहे. जर तू नसतास तर 

मी कोणाची �ाथ�ना केल� असती? जर मी नसतो तर तुझी �ाथ�ना कोणी केल� असती?” 

मला Qवचार केRयावर आनंद होतो कL मी पाप केले नसते तर ई1वराला मला माफ करTयाची 

संधी �मळाल� नसती. 
 

नारळ 

झाडावर बसलेRया माकडाने एक नारळ सुफL संता�या डोEयावर फेकला.  

4याने तो नारळ उचलला, 4यातले पाणी vयायले, मलई खाRल� आ>ण करवंट�पासून कटोरा 

बनवला.  

मा7यावर ट�का करTयाब@ल आभार.  
 

गायकाCया आवाजाने सभागहृ भOन गेले  

एका संगीत सभागहृा�या समोर ऐकलेल� गोFट:  

“काय गायक आहे! 4या�या आवाजाने सभागहृ भ*न गेले.” 

“हो. आम�यापैकL Xक4येक जणांना आवाजाला जागा देTयासाठ� सभागहृ सोडावे लागले.” 

“आ3यि4मक �वचना�या "ठकाणी ऐकलेल� गोFट:  

“धा�म�क uंथांम3ये सां?गतRया�माणे मी ई1वरावर कसे काय �ेम क* शकतो?” 

“मी माझ ेपूण� _दय 4याला कसे अप�ण क*?” 

“प"हRयांदा तुHहाला तुम�या _दयातला सव� अनाव1यक गोFट� कमी करा.” 

�ामक! तुHह� aयां�यावर �ेम करता 4या लोकांनी आ>ण गोFट�ंनी तुमच े_दय भरTयास घाब* 

नका. कारण 4या गायकाचा आवाज सभागहृांम3ये जसा भरला होता तसेच ई1वराच े�ेम तुमचे 

_दय भ*न टाकेल.  

�ेम हे पावा�या लाद�सारखे नसते. जर मी 4यातला एक तुकडा तुHहाला "दला तर इतरांना 

देTयासाठ� माझाकड ेकमी पाव �शRलक राह�ल. �ेम हे परम �सादासारखे आहे. जर मला पूण� 

येशू �मळाला तर तो तुHहालाह� �मळेल आ>ण नंतर�या माणसालाह� �मळेल.  



तुHह� तुम�या आईवर मनापासून �ेम करता, आ>ण तुम�या सहचरावर आ>ण तुम�या �4येक 

मुलावर. आ>ण गमतीची गोFट Hहणजे �4येकालाच 4याचा लाभ �मळतो. �4येक वेळी _दय 

दसुhयाला "दRयाने �ेमात वाढ होते. 

जर तुमचा �मc फEत तमु�यावर �ेम करत असेल आ>ण दसुhया कोणावरह� करत नसेल तर 

4याला 4याच े _दय दसुhया कोणालातर� [यायला सांगणे शहाणपणाच े ठरेल. तो जोपयeत हे 

करत नाह� तोपयeत तो �वतःच ेकमकुवत (भुकेलेले) _दय तुHहाला देऊ करतोय. 
 

ध\यवाद आ/ण होकार 

ई1वरावर �ेम कसे कराव?े जी DयEती आपRयाला "दसते, Wतचा आवाज ऐकायला येतो आ>ण 

िजला �पश� क* शकतो Wत�यावर आपण जस े �ेम करतो तसे तर नEकLच नाह�. कारण 

ई1वर या इं"pय जगतातला नाह�. तो कोणालाह� मा"हत नाह�, तो पQवc आहे, तो आ>ण ती 

तसेच DयEती आ>ण व�तू या सार{या संBे�या पल�कडचा आहे.   

aयावेळी आपण असे Hहणतो कL �ेgकांनी सभागहृ भरले आ>ण गायका�या आवाजान े

सभागहृ भरले, ‘भरणे’ हाच श\द आपण दोन वेगवेगMया व�तुि�थती दश�वTयासाठ� वापरतो. 

aयावेळेस आपण Hहणतो कL आHह� ई1वरावर �मे करतो आ>ण आHह� �मcावर �ेम करतो, 

आपण ‘�ेम’ हाच श\द दोन गोFट� दश�वTयासाठ� वापरतो. खरे तर गायका�या आवाजान े

सभागहृ भरत नाह� आ>ण ना आपण ई1वरावर साधारण �ेम क* शकतो. 

ई1वरावर मनापासून �ेम करणे Hहणजे आयुFयाला पूण�4वाने �वीकारणे. ई1वराने aया मया�दा 

आपRयावर घातRया आहेत 4या �वीकारणे. “मा7या नाह� तर तुम�या इ�छे�माणे काम होईल” 

असे येशू जेDहा Hहणाला तशी भू�मका घेणे.  

ई1वरावर �ेम करTयाच ेसव�<ेFठ सूc दाग हमा�जzRk�या श\दांम3ये �मळते:  

जे काह� झाले आहे 4याब@ल ध;यवाद. 

जे काह� घडणार आहे 4याब@ल ध;यवाद. 

ह� एक अशी गोFट आहे जी आपRयाला केवळ ई1वरच देऊ शकतो. याम3ये 4याचा कोणी 

�पध�क नाह�. तुम�या �मcांवर मनापासून �ेम करTया�या जे आड येत नाह� ते Hहणजे 

ई1वरावरच े�ेम.  

गायकाचा आवाज हा Wनःसंशयपणे गद�ने भरलेRया सभागहृा�या मालकLचा आहे.  गद� ह� 

4याची �Wत�पधl नाह�. दसुरा आवाज हाच केवळ �Wत�पधl असू शकतो. ई1वराची तुम�या 

_दयावर WनQव�वाद पकड आहे. ‘हो’ आ>ण ‘ध;यवाद’ HहणTयाची तुमची भू�मका कमकुवत 

करTयास कारणीभूत होणार� DयEती Xकंवा गोFटच केवळ �Wत�पधl असू शकते. 

 

 



सायमन >पटर 

बायबलमधील एक संवाद: 

“आ>ण तू,” येशू Hहणाला, “मी तुला कोण वाटतो?” 

सायमन Qपटर Hहणाला, “तू ई1वराचा पुc आहेस.”   

मग येशू Hहणाला, “सायमन, जोनाहा�या मुला, तू खरोखरच कृपापाc आहेस. हे तू न1वर 

लोकांपासून �शकला नाह�स. हे तुला त7ुया Qप4याने �शकवले आहे.” 

जीवनाबरोबरचा एक संवाद:  

येशू: तू संग, तुला मी कोण आहे असे वाटते?  

>01चन : तुHह� ई1वराच ेपुc आहात. 

येशू: बरोबर आहे. पण त ूXकती ददु�वी आहेस. कारण हे तुला एका म4य� मानवाकडून �शकावे 

लागले. हे तुला मा7या Qप4याकडून समजले नाह�.  

>01चन: तुHह� खरे सांगत आहात महोदय. मला कोणीतर� फसवRयासारखे वाटते. तुम�या 

Qप4याने बोलTयाआधी मला ह� उ4तरे दसुhया कोणीतर� "दल� होती. मला तुम�या Qववेकाब@ल 

आदर वाटतो कL तुHह� सायमनला �वतः काह� सां?गतले नाह�त.  
 

परोपकार� 'Eी 
4या �cीने मडके खाल� ठेवले आ>ण ती शहराकडे गेल�. ती लोकांना Hहणाल�, “या आ>ण 4या 

माणसाला भेटा.. मी आयुFयात जे काह� केले आहे ते या�या सांगTया�माणे. हा माणूस �ेQषत 

असू शकतो का?” 

>01चन:  

"ह�यासार{या बाईचा �शgक. 4या बाईने काह�च उ4तर "दले नाह�. Wतने केवळ एक �1न 

Qवचारला. उ4तर [यायचा मोह नEकLच झाला असेल. कारण 4याला सरळ तुम�याकडूनच उ4तर 

�मळाले जेDहा तुHह� Hहणालात, “मी �ेQषत आहे. मीच तुम�याबरोबर बोलत आहे.” 

हे 4यां�या तoडून ऐकRयावर अनेक जण 4यांच े�शFय बनले. 4यांनी 4या म"हलेला सां?गतले, 

“तुHह� जे सां?गतले 4यावर आHह� Qव1वास ठेवला नाह� पण आता आHह� �वतः ऐकले आहे 

आ>ण आHहाला मा"हती आहे कL ते खरोखरच �ेQषत आहेत आ>ण त े या जगाचा उJार 

करतील.  
 

>01चन : 

ई1वरा, मी तु7याब@ल इतरांकडून ऐकूनच समाधानी आहे. धा�म�क uंथ, संत, धम�गु* आ>ण 

पोपकडून मी तुम�याब@ल ऐकतो. यदाकदा?चत जर मी 4या सगMयांना सांगू शकलो असतो 

कL मी तुम�या सांगTयाव*न Qव1वास ठेवत नाह�ये तर मी �वतः ऐकले आहे. 
 

 

 



लोयोलाच ेइkनेशस 

सोळाDया शतकातील सुफL संत लोयोलाच े इjनशेास यांनी सां?गतले कL 4यांनी जेDहा धम� 

प9रवत�न केले तेDहा 4यांना सRला देणारे कोणी नDहते. Hहणून ई1वराने �वतः 4यांना एखा[या 

शाळे�या �शgकाने मुलांना �शकवावे तसे �शकवले. इjने�शअसने तर एकदा इथपयeत सां?गतले 

कL सगळे धम� uंथ जळून गेले तर� 4यांना काह� फरक पडत नाह�. कारण ई1वराने 4यांना 

�वतः �शकवले आहे.  
 

>01चन :  

ददु�वाने मला अनेक लोकांनी माग�दश�न केले. 4यांनी आपला उपदेश मा7यात इतका कoबून 

कoबून भरला कL मला 4या गoगाटात काह� ऐकू येणेच बंद झाले. तू मला माझा �शgक 

Hहणून कधी �ाvत होशील असे वाटलेच नDहते कारण 4यांनी मला सां?गतले, “आHह�च तुझ े

�शgक आहोत. आHह� सां?गतलेले ऐकणे Hहणजेच ई1वराच ेऐकणे.” 

पण 4यांना दोष देणे Xकंवा ते मा7या आयुFयात आRयाब@ल दःुख DयEत करणे योjय नाह�. 

खरे तर मी �वतःलाच दोष [यायला हवा कारण 4यांना खबंीरपणे गvप बसवणे, �वतःला 

शोधTयाच ेधयै� दाखवणे, ठराQवक वेळ येईपयeत थांबTयाची ?चकाट� ठेवणे मला जमले नाह�. 

कधीतर�, कोठेतर� तू मौन सोडून तुझ ेअि�त4व मला दाखवशील हा Qव1वास दाखवणे मला 

जमले नाह�.  
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